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Urząd Miasta i Gminy 
Murowana Goślina

Urząd Miejski  
w Obornikach

Szanowni Państwo!

C złowiek od zawsze szukał odpowiedzi na pytanie, skąd pochodzi, gdzie 
oraz jak zaczęło się i rozwijało życie na Ziemi. Także poszukiwania 
w mikroskali, lokalne – aby odnaleźć początki osadnictwa na danym 

terenie, spróbować dowiedzieć się, kim byli zamieszkujący to miejsce ludzie, 
skąd pochodzili, jak sobie radzili – są niezwykle emocjonujące. Dzięki badaniom, 
wspieranym finansowo przez naszą gminę, wiemy, że to właśnie w średniowiecznym 
grodzie na Ostrowie Radzimskim skupiało się życie całego regionu, jeszcze zanim 
powstały w okolicy miejscowości Murowana Goślina czy Oborniki. 

Jestem pod wrażeniem pieczołowitości badań, a także ich zakresu, 
ponieważ dotyczą nie tylko samego człowieka, ale też jego całego ówczesnego 
otoczenia. Przy tym lista współpracujących naukowców i ich dorobek, a także 
ranga muzeów oraz uczelni, które wniosły swój wkład w badania i publikację,  
są gwarantem bardzo wysokiego poziomu całego wydawnictwa.

Z okazji wydania książki podsumowującej wyżej wymienione badania 
chciałbym złożyć serdeczne gratulacje Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 
a szczególnie Pracowni Archeologicznej Ostrów Radzimski w Murowanej 
Goślinie. Liczę na to, że to pierwsze w historii interdyscyplinarne przedstawienie 
dziejów Radzimia będzie niezwykle ciekawą lekturą zarówno dla mieszkańców 
Murowanej Gośliny, jak i naszych gości, a także bazą informacji i inspiracją do 
wielu kolejnych badań. 

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

Dariusz Urbański

Murowana Goślina 2017



Szanowni Państwo!

C o czyni nas tymi, kim jesteśmy? Natura czy wychowanie? A może zespół 
zdarzeń, przeżyć, doświadczeń? Podobne kwestie można poruszyć, py-
tając o tożsamość wspólnoty. Czy bylibyśmy dziś tacy sami, gdyby nie 

uczynki naszych przodków? Czy to działania, praca i postęp nadwarciańskich 
osadników wpłynęły na dzisiejszą tożsamość mieszkańców ziemi obornickiej? 
Aby choć spróbować odpowiedzieć na te pytania, należy zajrzeć w przeszłość.  
Odszukać najgłębsze korzenie – poznać życie, codzienność tych, którzy byli tu 
długo, długo przed nami. 

To dla mnie ogromny zaszczyt móc wesprzeć powstanie pierwszej w hi-
storii interdyscyplinarnej publikacji przedstawiającej dzieje Radzimia. Publikacji 
poprzedzonej pieczołowicie przygotowanymi badaniami, prowadzonymi przez ze-
spół wybitnych naukowców i badaczy. Głęboko wierzę, że książka ta stanie się 
wspaniałym źródłem wiedzy, ale również przyczynkiem do dalszych poszukiwań, 
odkrywania swojej tożsamości, poprzez poznawanie dziejów naszych przodków, 
do czego gorąco Państwa zachęcam.

 

Oborniki 2017

Burmistrz Obornik

Tomasz Szrama



Otaczający nas świat jest tak urządzony, że z czasem ulega różnym przeobrażeniom i zmianom. 
Rzeczy, tak jak i ludzie, powstają, rodzą się, by stopniowo ulec przejściu w inny stan. Jest to 
proces, który dotyczy wszystkich i wszystkiego. Niekiedy na wcześniejszych „dziełach” wy-

rastają nowe, innym razem ulegają one takiej przemianie, że giną z danej przestrzeni. Przeobrażają 
się tak, że dawny ich obraz całkowicie się zaciera, nie pozostawiając obserwowalnych śladów pier-
wotnego istnienia. Niszcząca siła czasu powoduje, że znikają one i z danych przestrzeni, i ze świado-
mości ludzkiej – ukrywają się tylko w zapiskach, jeśli takowe były czynione, lub w archiwum ziemi. 
Tętniące dawniej życiem, pełne gwaru, radości, ale również i smutku, podporządkowane zmiennym 
darom przyrody i cywilizacyjnym działaniom człowieka, wielokrotnie ulegają wyrugowaniu z pa-
mięci na tyle, że pozostaje tylko nazwa, która większości już nic absolutnie nie mówi i nie można jej 
odnieść do przestrzeni, z którą mogła być związana.

Z takim przypadkiem mamy do czynienia w odniesieniu do osady obronnej – grodu i wsi  
o bardzo długim rodowodzie – której mieszkańcy nadali nazwę Radzim. Miejscowość ta była po-
łożona około 25 km na północ od Poznania – wieś na lewym brzegu Warty a grodzisko na dawnej 
śródwarciańskiej wyspie.

Obecnie miejscowość tę trudno znaleźć na współczesnych mapach i zlokalizować w tere-
nie. Jest to osada zaginiona. Wiedza o niej zachowała się już tylko w zapiskach przechowywanych  
w archiwach, a jej materialne dziedzictwo uległo destrukcji i sukcesywnie przez lata deponowało 
się w archiwum ziemi. Świadectwa życia tu ludzi – m.in. domostwa, zagrody, cmentarz itp. – zaczęła 
porastać trawa, stopniowo zajmowały je dziko rosnące drzewa… Dawny obraz osady przestał istnieć. 
Wspomnienie o niej pojawiało się tylko w miejscowych podaniach oraz w rozważaniach historyków, 
którzy na podstawie szczątkowych informacji starali się w większym lub mniejszym stopniu coś  
o niej powiedzieć. 

Radzim należy do kategorii takich osad jak m.in. słynny ongiś klasztor cystersów w Łeknie, 
zaginiona osada w Dzwonowie, dawne miasto Szamotuły itp., które zaczęły ukazywać swe dzieje 
dopiero dzięki wytężonej pracy naukowców różnych specjalności – historycy, archeolodzy, antro-
polodzy, przyrodnicy na podstawie szczątkowych śladów w źródłach pisanych i kultury materialnej 
starali się w jak najbardziej wiarygodny sposób rekonstruować ich przeszłość i na nowo choć w czę-
ści usytuować te miejsca w ich dawnej przestrzeni, a także w świadomości współczesnych. 

RADZIM  
ZAPOMNIANY I PRZYWRÓCONY PAMIĘCI  
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Pokłosiem takich badań jest właśnie niniejsza książka, w której publikujemy wyniki wie-
loletnich prac archeologicznych i związanych z nimi badań specjalistycznych z zakresu nauk fizy-
ko-chemicznych i przyrodniczych, z zastosowaniem nowych technik badawczych, m.in. lotniczego 
skanowania laserowego oraz bardzo szerokich kwerend archiwalnych i badań historycznych, a także 
z zakresu historii sztuki (ryc. 1).

Ryc. 1. Archiwalne zdjęcie lotnicze Ostrowa Radzimskiego oraz jego najbliższej 
okolicy wykonane przez niemieckie lotnictwo 17 grudnia 1944 roku1

Fig. 1. Archival aerial photo of Ostrów Radzimski and its vicinity taken by the 
Luftwaffe on 17 December 19442

W dotychczasowej historiografii Radzim cieszył się bardzo umiarkowanym zainteresowa-
niem. Znacznie więcej uwagi niż historycy poświęcali mu archeolodzy, którzy za pomocą metod wy-
kopaliskowych starali się wedrzeć w głąb ziemi, aby zdeponowanym tam niemym śladom przeszło-
ści przywrócić głos… 

Pierwsze w historiografii kompleksowe opracowanie naukowe dotyczące grodu, z którym 
związane są początki ważnego osadnictwa na tym obszarze, a który w postaci wątłych reliktów wa-
łów zachował się w obecnej przestrzeni dawnej wyspy na rzece Warcie, przedstawił Andrzej Wędzki 

1 Zdjęcie zostało pozyskane w ramach grantu realizowanego przez mgr. Mikołaja Kostyrkę, finansowanego przez The 
Kosciuszko Foundation z zasobów National Archives and Records Administration, znajdujących się w College Park (stan 
Maryland), USA; patrz jego rozważania w niniejszym tomie.

2 The photograph was obtained under a grant carried out by Mikołaj Kostyrko, financed by the Kosciuszko Foundation, from 
the collection of the National Archives and Records Administration in College Park (Maryland), USA; see his remarks in this 
volume

(1955, 2008) w artykule pt. „Radzim, zapomniany gród kasztelański nad Wartą”. Swój wywód za-
kończył on jednak na roku 1360, kiedy to osada przeszła na własność poznańskiej komandorii joan-
nitów. W kolejnych latach tematem zajęli się między innymi Mieczysław Brust (2005, 2008), który 
poszukiwał odpowiedzi na pytania dotyczące zasięgu terytorialnego i charakteru kasztelanii ra-
dzimskiej, oraz Dariusz Paprocki, który pierwszy potraktował historię Radzimia w sposób komplek-
sowy, porządkując informacje na jego temat od czasów najdawniejszych aż po wiek XX. Ten ostatni 
opublikował wyniki swoich badań w formie jedynego jak dotąd opracowania monograficznego doty-
czącego Radzimia (PaProcki 2004). Duży wkład w badania nad dziejami wsi i grodu wniosła również 
Izabela Skierska, autorka haseł „Radzim”, „Radzim – kasztelania” oraz „Poświętne” w Słowniku geo-
graficzno-historycznym województwa poznańskiego w średniowieczu (SkierSka 1999, s. 797-798; 2001, 
s. 25-30). Przeprowadzona przez nią przy okazji prac nad Słownikiem szeroka kwerenda archiwalna 
ujawniła istnienie licznych wzmianek dotyczących interesującej nas miejscowości w księgach kon-
systorskich i biskupich zgromadzonych w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. 
 Okazało się więc, że podstawa źródłowa dotycząca historii Radzimia jest stosunkowo duża, 
ale bardzo zróżnicowana i rozproszona. Poza niewielką grupą dyplomów pośrednio lub bezpośrednio 
dotyczących wsi oraz nadwarciańskich kasztelanii, wydanych w Kodeksie Dyplomatycznym Wielko-
polski [KDW], zachowały się liczne wzmianki w archiwaliach należących do Archiwum Archidiece-
zjalnego w Poznaniu, tj.: w księgach Kapituły Katedralnej Poznańskiej, aktach czynności biskupich 
(Acta episcopalia [AE]), aktach konsystorza poznańskiego oraz aktach wizytacji kościoła parafialne-
go w Radzimiu. Ze schyłkowego okresu funkcjonowania tej parafii zachowała się również bogata do-
kumentacja kościelna, dotycząca planów likwidacji tamtejszej świątyni oraz planów dotyczących 
dalszych losów parafian, dla których ostatecznie wystawiono nowy kościół w pobliskim Maniewie3. 
Po radzimskiej wspólnocie parafialnej pozostały także księgi metrykalne, z których część znajduje 
się w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, a część, w formie odpisów na potrzeby 
Urzędu Stanu Cywilnego, w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu. To ostatnie archiwum 
posiada również dokumentację katastralną Radzimia z drugiej połowy XIX wieku, materiały do-
tyczące funkcjonującej we wsi leśniczówki oraz urzędniczą korespondencję dotyczącą likwidacji 
kościoła parafialnego4. Oprócz tego ważne są informacje zawarte w dokumentach zachowanych  
w Archiwum Parafii św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu. Część zebranych tam materiałów dotyczy 
szeroko rozumianych posiadłości poznańskiej komandorii joannitów, która – jak wspomniano – od 
XIV do XIX wieku była właścicielem wsi. Ważną, choć stosunkowo późną grupą źródeł są sporzą-
dzone w XIX wieku materiały kartograficzne (więcej patrz rozdział I i aneks I). Wśród nich wyróżnia 
się wspomniany już wcześniej plan katastralny wsi, na którym zarysowane zostały pozostałości po 
zabudowaniach kościelnych oraz syntetyczny zarys jej rozplanowania urbanistycznego. Plan ten 
pozwala również poznać stan nabrzeża rzeki we wsi w połowie XIX wieku itd. 
 Problematyka kasztelanii radzimskiej w szeroko pojętym aspekcie (m.in. gród nad Wartą, 
opole radzimskie i chojnickie, osadnictwo nadwarciańskie) również nie cieszyła się początkowo 
szczególnym zainteresowaniem badaczy – zwłaszcza w pierwszym okresie refleksji nad tymi za-
gadnieniami. Od połowy XIX wieku do lat czterdziestych wieku XX pojawiło się jedynie kilkanaście 
różnego typu i różnej wartości prac naukowych. Przełomem w badaniach nad omawianą kasztelanią 
stała się wspomniana niewielka rozprawa naukowa Andrzeja Wędzkiego pt. Radzim, zapomniany 
gród kasztelański nad Wartą, opublikowana w 1955 roku w „Przeglądzie Zachodnim”. Mimo drobnych 

3 Patrz: AAP, sygn. OA VI 029; AAP, sygn. KA 10453; AAP, sygn. KA 10677; AAP, sygn. CP 30, 31, 111; AAP, sygn. AE II, IX; 
AAP, sygn. ACC 2, 3, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 22, 34, 35, 38, 39, 43, 61, 84, 85, 79; AAP, sygn. ACC 2; AAP, sygn. AV 7, 10, 18, 20.

4 Patrz źródła w Archiwum Państwowym w Poznaniu: APP, „Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Radzim”; APP 
„Urząd katastralny w Obornikach, „Katasterverwaltung Radzim”, sygn. 794; APP, „Rejencja w Poznaniu, Budowa leśnictwa 
Radzim”, sygn. 2279; APP, „Rejencja w Poznaniu, Karte von den Pfarr – Ländereien zu Radzim”, sygn. Poz I/229; APP, „Na-
czelne Prezydium Prowincji Poznańskiej, Die Besetzung der katholischen Pfarrstelle in Radzim-Maniewo”, sygn. 6822 – po-
głębione kwerendy archiwalne (zestawienie w przyp. 3-4) prowadził Michał Skoczyński; ich wyniki są szeroko analizowane 
w rozdziałach jego autorstwa i innych częściach niniejszego tomu.
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uchybień zachowała ona do dziś ogromną wartość merytoryczną i źródłową, stanowiąc sztandaro-
wą pozycję w bibliografii niemal każdej pracy historyczno-osadniczej i archeologicznej powstającej 
na ten temat od połowy XX wieku do czasów nam współczesnych. Od połowy XX wieku do publika-
cji niniejszej monografii wydano około trzydziestu prac, najczęściej krótkich źródłowych wzmianek  
o tej osadzie. Pośród nich są m.in. syntetyczne, ale bardzo ważne prace Zofii Kurnatowskiej, dotyczą-
ce weryfikacji grodzisk wielkopolskich. Do grupy tej zaliczyć należy też materiały kartograficzne za-
mieszczone w różnych opracowaniach, na których zaznaczano gród w Radzimiu. W wielu z nich stara-
no się też określić chronologię tego obiektu i jego funkcjonalno-administracyjny charakter5. Rok 2002, 
w którym podjęto badania wykopaliskowe na grodzisku, rozpoczął kolejny etap w poznaniu radzim-
skiej przestrzeni historycznej. W wyniku prowadzonych badań zaistniała potrzeba interdyscyplinar-
nego podejścia do zagadnienia. Stąd też, niezależnie od sprawozdań archeologicznych, od tego czasu 
wzmogła się liczba publikacji, które w naukowej lub popularnonaukowej formie (artykuły, rozprawy, 
przyczynki) z coraz większym dynamizmem poszerzają wiedzę na temat tego zapomnianego miejsca6. 
 O Radzimiu pisano zatem proporcjonalnie dużo, niemniej wszystkie te prace, a szczególnie 
historyczne, opierały się na bardzo wąskim zasobie źródeł pisanych. Dopiero wspomniane wyżej ba-
dania archeologiczne, prowadzone w latach 2002-2012, wymusiły potrzebę poszerzonej kwerendy 
i wszechstronniejszej analizy dostępnego zasobu źródłowego w celu pełniejszej i wiarygodniejszej 
interpretacji badanych przestrzeni archeologicznych, przede wszystkim grodu.
 Tom, który oddajemy do rąk Czytelnika, stanowi pierwsze w historiografii tak obszerne opra-
cowanie dziejów tej osady grodowej i wsi. Na podstawie najnowszych badań zespół autorów zapro-
szony do opracowania tej monografii, w gąszczu rozproszonych informacji źródłowych – historycz-
nych, archeologicznych i przyrodniczych – podjął próbę wieloaspektowej, interdyscyplinarnej rekon-
strukcji historii, charakteru pierwotnej topografii i przemian osadniczo-kulturowych od epoki brązu 
po czasy nowożytne, kiedy wieś Radzim ginie z przestrzeni administracyjnej i świadomości społecz-
nej. Właśnie ze względu na ową komplementarność i interdyscyplinarność prezentacji tematu mamy 
nadzieję, że niniejsza publikacja będzie ważnym punktem wyjścia nie tylko do rozważań nad historią 
Radzimia, ale szerzej nad charakterem i przemianami osadniczymi tej części Niżu Polskiego.

Książka składa się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej publikowane są syntetycz-
ne opracowania ukazujące kolejno: kwestie związane z nazwą, położeniem i topografią Radzi-
mia, przemiany osadnicze w prahistorii i średniowieczu (od niewielkiej osady z epoki brązu, przez  
wczesnośredniowieczny gród i kasztelanię radzimską, po osadę i wieś Radzim oraz lokowany w jej 
obrębie kościół pw. św. Mikołaja i św. Barbary i parafię tegoż wezwania). Rozważania omówionych 
„Studiów” uzupełniają materiały i analizy specjalistyczne w części drugiej, które w syntetycznej 

5 Pośród wielu opracowań z tego okresu chronologicznego badań patrz m.in. opracowania naukowe i popularnonaukowe – 
opracowania z materiałami kartograficznymi: kozierowSki 1926; Buczek 1964, s. 60; 1970a, s. 223; 1970b, s. 3; Gąsiorowski 
1967, s. 76, 81, 89, 91, 96, 101; kurnatowScy 1983, ryc. 1-3, 5; kurnatowSka 1984, s. 84, ryc. 1, 4; 2000, ryc. 1, 10; wędzki 1996; 
kara 2013, s. 143, ryc. 1; syntetyczne – słownikowe, zwięzłe opracowania dotyczące radzimskiego ośrodka kasztelańskiego: 
Łukaszewicz 1859, s. 290-291; Pawiński 1883; callier 1887, s. 1-2; zakrzewSki 1887, s. 8-10; HŁadyŁowicz 1932, s. 69, 95, 186; 
kozierowSki 1935, s. 337-338; dylik 1936, s. 39, 46, 54, ryc. 33; kowalenko 1938, s. 166, 287-288; arnold 1968, s. 239-240, 255, 
264, 305-306, 402; Łowmiański 1970, s. 70-71; Podwińska 1971, s. 329; PakulSki 1975, s. 113-114; szymczak 1980, s. 12, 33, 104; 
rogalSki 1988, s. 57; olejnik 1993, s. 75-77; kurnatowSka 1993, s. 26, ryc. 1; BruSt 2000, s. 239-242, 259, ryc. 2; kara, krąPiec 
2000, s. 309-321; Potkański 2004, s. 422, 441, 453-454. Informacje archeologiczne o Radzimiu zawarte są m.in. w opraco-
waniach: koStrzewSki 1948; HenSel, Hilczer-kurnatowSka 1980, s. 363-368; 1987, s. 377; jaSnoSz 1984, s. 81-90; HenSel 1987,  
s. 377; kurnatowSka, Łosińska 1992, s. 141 i nn.; kirScHke, Prinke 1995, s. 40; kościesza-kosmowski 2008; kurnatowSka 2008; 
kara 2009, s. 208, 210-218, 230-236, 243, 248-250, 253, 256, 261-265; kowalczyk 2009; Sankiewicz 2012. Źródła do dziejów 
ośrodka radzimskiego zebrali: lekSzycki 1887; Piekosiński 1902, s. 8, 79, 83; nowacki 1950; leśny 1976, s. 36; Bielińska, Gąsio-
rowSki, Łojko 1985; SkierSka 2001.

6 Pośród rozpraw, artykułów oraz maszynopisów, pochodzących najczęściej z ostatnich lat, a omawiających najistot- 
niejsze zagadnienia związane z grodem i kasztelanią radzimską, osadnictwem nadwarciańskim oraz z powstaniem związ-
ków sąsiedzkich (opoli) patrz prace stricte naukowe oraz popularnonaukowe oparte na szerokiej bazie źródłowej i biblio- 
graficznej: wędzki 1955; 2008; BruSt 1984; 1986; 1990; 2005; 2008; PaProcki 2004, s. 3-14; 2006; 2008; wielgoSz-SkoruPka 
2005; BrzoStowicz, PrzyByŁ 2007, s. 31, 33; Bilert 2008; górecki 2008; kaczmarek, silska 2008; kaSPrzak 2008; kościesza-kos-
mowski 2008; kurnatowSka 2008; Pflanz 2008; kowalczyk, PaProcki 2009; kowalczyk 2011; BrzoStowicz 2015, s. 56-59; PrzyByŁ 
2016, s. 27, 35; zestawienie stanu badań (przypisy 5-6) przygotował dr Mieczysław Brust – szczegółowe rozważania na tem-
at kasztelanii patrz rozdział III, tam dalsze wskazówki bibliograficzne; patrz też przypisy i bibliografia w niniejszym tomie.

formie wykorzystano w poszczególnych rozdziałach. Bardzo ważną częścią, która kończy tom, są 
aneksy źródłowe z materiałami kartograficznymi i publikowanymi pierwszy raz nowożytnymi źró-
dłami pisanymi odnoszącymi się do kościoła św. Mikołaja i św. Barbary. One zapewne będą stanowi-
ły bardzo ważny materiał do dalszych analiz.
 Praca ta została przygotowana przez zespół naukowy i Pracownię Wydawnictw Muze-
alnych Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, które jest kustoszem opisanej tu historycznej 
przestrzeni Radzimia, przy wielkim udziale zaproszonych do współpracy specjalistów i konsul-
tantów: z Instytutu Historii i Instytutu Archeologii UAM w Poznaniu, Pracowni Fizykoche-
mii Materiałów i Nanotechnologii UAM w Poznaniu, Zakładu Biogeografii i Paleoekologii UAM  
w Poznaniu,  Instytutu Geologii UAM w Poznaniu, Politechniki Wrocławskiej, Instytutu Archeologii 
UMK w Toruniu, Poznańskiego Laboratorium Radiowęglowego (Poznański Park Naukowo-Techno-
logiczny), Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieź-
nie, ARCHEO-LAB, MOS MAIORUM Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej, Nadleśnictwa 
Łopuchówko i Katedry Botaniki Leśnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wszystkim bar-
dzo serdecznie dziękuję!

Szczególne słowa podziękowania składam panu Dariuszowi Urbańskiemu Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Murowana Goślina oraz panu Tomaszowi Szramie Burmistrzowi Obornik, którzy jako 
znakomici włodarze miast okalających położony niedaleko od nich historyczny Radzim, rozumiejąc 
potrzebę zapisania wiedzy o naszych historycznych przodkach i dbałości o ugruntowywanie pamię-
ci, w znaczący sposób wsparli wydanie niniejszej książki. Najpiękniej dziękujemy! 

Oddając do rąk Czytelnika wyniki naszych badań, żywimy nadzieję, że zapomniany przez 
stulecia i przywrócony dziś choć częściowo pamięci ośrodek osadniczy w Radzimiu, dzięki prezen-
towanym w tym tomie rozważaniom, które weryfikują wiele dotychczasowych poglądów w histo-
riografii, zajmie ważne miejsce w badaniach nad pełniejszym zrozumieniem przemian osadniczych 
i kulturowych obszaru położonego na północ od Poznania, w dolinie Warty i środkowej części Niżu 
Polskiego, a zawarte w nim treści staną się bodźcem do nowych studiów i analiz. Choć dalsze ba-
dania poszerzą zapewne obecny stan wiedzy na temat tego miejsca, bo tak musi być w nauce, to  
z dużym zadowoleniem możemy dziś stwierdzić, że zapomniany wczesnośredniowieczny gród  
i funkcjonująca obok niego osada, dzięki komplementarnym badaniom historycznym, archeologicz-
nym i przyrodniczym oraz badaniom specjalistycznym z zakresu nauk fizyko-chemicznych, zaczę-
ły na nowo opowiadać swą bogatą historię. Jak mniemamy, zostanie ona życzliwie przyjęta przez 
wszystkich tych, którzy będą starali się z nią zapoznać, a jednocześnie przyczyni się do pogłębionej 
refleksji nad przeszłością i stałą potrzebą jej dokumentowania! 

        Andrzej M. Wyrwa
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Nazwa

Słowo Radzim to staropolska nazwa osobowa rodzaju męskiego wywodząca się od słowiańskiego 
„Radimir (rad- + -mir)”, oznaczająca bycie radosnym, zadowolonym, szczęśliwym, a także trosz-
czącym się, pokojowo nastawionym, lub od czasownika „radzić” (rymut, czoPek-koPciucH, Bijak 

2015, s. 71; por. korytkowSki 1888, s. 143). W polskiej historiografii słowo to wiąże się przede wszystkim  
z osobą bł. Radzyma Gaudentego młodszego, przyrodniego brata św. Wojciecha i jego towarzysza 
w wyprawie misyjnej do Prus. W 1000 roku podczas zjazdu gnieźnieńskiego Radzym został introni-
zowany na pierwszego Arcybiskupa Metropolitę Gnieźnieńskiego. Po śmierci, po 1006 roku (1011, 
1016 czy po 1018 roku; data roczna śmierci arcybiskupa nie jest jednoznacznie określona) został 
pochowany w katedrze gnieźnieńskiej w pobliżu grobu św. Wojciecha. W 1038 roku książę czeski 
Brzetysław I wykradł z Gniezna szczątki Radzyma wraz z relikwiami jego brata i złożył je w katedrze 
praskiej, gdzie znajdują się po dziś dzień (śmiGiel 2002, s. 13-15; por. korytkowSki 1888, s. 143-160).

Na terenie Polski słowem „Radzim” nazwane były cztery osady, trzy z nich wymienione zo-
stały w wykazie urzędowych nazw miejscowości z 2015 roku (rymut, czoPek-koPciucH, Bijak 2015,  
s. 71-72; wykaz urzędowycH nazw miejscowości 2015). Wśród nazw określających miejsce można zna-
leźć także pokrewne formy tego słowa, takie jak: „Radzimia” na oznaczenie dwóch (części) wsi, Ra-
dzimowice na określenie wsi i osady oraz „Radzimów” dotyczący wsi w woj. dolnośląskim (wykaz 
urzędowycH nazw miejscowości 2015; ryc. 2).

Według najstarszych typów nazewniczych miejscowości zaproponowanych przez Witolda 
Taszyckiego (1951, s. 60-62) „Radzim”, „Radzimię” i „Radzimów” można zaliczyć do nazw dzierżaw-
czych, wskazujących na właściciela osady, utworzonych od nazwy osoby. Natomiast „Radzimowi-
ce” należy zaklasyfikować do typu nazw patronimicznych, pierwotnie oznaczających potomków 
założyciela lub właściciela osady. 
 Zgodnie z tymi ustaleniami nazwa „Radzim” określająca miejsce nad Wartą (gród i wieś) 
najprawdopodobniej wywodzi się od nazwy osobowej rodzaju męskiego „Radzim”, a formantem sło-
wotwórczym na to wskazującym może być przyrostek „*-jb”, choć jak uważa autorka hasła Radzim 
w publikacji Nazwy Miejscowe Polski, Zofia Zierhoffer, zamiennie mógł być stosowany sufiks „*-je” 
(cyt. za rymut, czoPek-koPciucH, Bijak 2015, s. 71). 
 W źródłach historycznych (na określenie miejsca nad Wartą) wielokrotnie występuje nazwa 
Radzim. Od XIII wieku spotykamy ją w dokumentach, poza tym na planach i mapach od XVIII po XX 
wiek oraz tłoku pieczętnym Urzędu Stanu Cywilnego parafii radzimskiej, datowanym na lata 1807-
1815 (tab. 1).
 Po raz pierwszy nazwa Radzim pojawia się w dokumencie wystawionym w 1256 roku przez 
Przemysła I w Poznaniu. W jego treści wśród wymienionych osób występuje Beniamin herbu Zaremba 
kasztelan radzimski: „Beniamin castellanus de Radhim” (KDW, t. I, nr 333). Na podstawie tego zapisu 
można wnioskować, że słowem „Radhim” w połowie XIII wieku nazywano wspólnie gród na wyspie 
warciańskiej i osadę z kościołem parafialnym na lewym brzegu rzeki. W źródłach z drugiej połowy 
XIII wieku nazwa zapisywana jest „Razym” (KDW, t. I, nr 444), „Razim” (KDW, t. I, nr 493) i „Radim” 
(KDW, t. II, nr 720). Przez ponad siedemset pięćdziesiąt lat nazwa „Radzim” wykształciła warianty 
przejściowe. Niezmienna pozostawała pierwsza sylaba „Ra-”. Drugą zaś najczęściej zapisywano jako 
„-dzim” lub „-dzym”, przedostatnią literę „-i-” zamieniano na „-y-”. Czasowo (dwa razy w XV wieku  
i raz w XVIII) zapisywano ją jako „-dzin(n)” i „-dzino”. W dwóch zapisach z drugiej połowy XIII wieku, 
w drugiej sylabie nie zapisano pierwszej litery „-d-”, a w zapisie o około sto lat młodszym literę tę za-
stąpiono literą „-c-”. Obecnie stosowana nazwa „Radzim” po raz pierwszy wystąpiła w dokumentach 
z lat osiemdziesiątych XIV wieku i jest powtarzana w XVII, XVIII, XIX i XX wieku (tab. 1). Tylko raz, 
w pierwszej połowie XX wieku, obszar dawnej wsi nazwano innym słowem, umieszczając na mapie  
z 1944 roku napis „L. Freudenau”, co z języka niemieckiego oznacza leśnictwo lub las „radosny” (patrz 
aneks I, mapa nr 17). Najprawdopodobniej spowodowane jest to próbą „zniemczenia” nazwy Radzim 
wywodzącej się – jak wspomniano – m.in. od nazwy osobowej oznaczającej człowieka radosnego. 

Określenie miejsca słowem „Radzim” pochodzi zatem od miana właściciela, założyciela lub 
co bardziej prawdopodobne od nazwy osoby znanej, zasłużonej – miejsca nazywano bowiem rów-
nież dla uczczenia pamięci wodza, bohatera itp. (por. taSzycki 1946, s. 52). Na podstawie dostępnych 
źródeł nie można jednoznacznie wskazać konkretnej osoby, od której pochodzi nazwa omawianego 
tu miejsca. Jednak jest wysoce prawdopodobne, że miejsce to nazwano tak od pierwszego Arcybi-
skupa Metropolity Gnieźnieńskiego Radzyma Gaudentego (por. wrzesiński 2012, s. 5). Popularność, 
a później czczenie Radzyma rozprzestrzeniało się na terenie Polski wraz z kultem św. Wojciecha  
i sprawowaniem przez arcybiskupa najważniejszej funkcji kościelnej w Polsce. Za przesłankę na to 
wskazującą można uznać podobieństwo zapisu nazwy bł. Radzym w dokumencie z XI wieku jako 
„Radim” (MPH, t. I, s. 154) i w języku czeskim „Radim” z najstarszymi nazwami miejsca nad Wartą 
(„Radhim”, „Razim” i „Radim”). 
 Jeśli uznamy powyższe ustalenia za prawdopodobne, to miejsce nad Wartą swoją nazwę mog-  
ło uzyskać najwcześniej na początku XI wieku. Wydaje się, że najpierw słowem Radzim nazywano 

Ryc. 2. Mapa Polski z głównymi ciekami i zaznaczonymi miejscowościami, A – „Radzim”, B – „Radzimia”, C – „Ra-
dzimowice”, D – „Radzimów”, 1 – Radzim, osada, gm. Radowo Małe, pow. łobeski, woj. zachodniopomorskie, 
2 – Radzim, osada, gm. Kamień Krajeński, pow. sępoleński, woj. kujawsko-pomorskie, 3 – Radzim, osada leśna/
leśniczówka, gm. Oborniki, pow. obornicki, woj. wielopolskie, 4 – Radzim, osada zaginiona, gm. Pleszew, pow. 
pleszewski, woj. wielkopolskie, 5 – Radzimia, część wsi Wola Rychwalska, gm. Rychwał, pow. koniński, woj. 
wielkopolskie, 6 – Radzimia, część wsi Niedośpielin, gm. Wielgomłyny, pow. radomszczański, woj. łódzkie,  
7 – Radzimowice, wieś, gm. Strzegowo, pow. mławski, woj. mazowieckie, 8 – Radzimowice, osada, gm. Bolków, 
pow. jaworski, woj. dolnośląskie, 9 – Radzimów, wieś, gm. Sulików, pow. zgorzelecki, woj, dolnośląskie 

Fig. 2. Map of Poland with main watercourses. Dots mark villages. A – ‘Radzim’, B – ‘Radzimia’, C – ‘Radzimowi-
ce’, D – ‘Radzimów’, 1 – Radzim, small settlement, Radowo Małe Commune, Łobez District, West Pomerania 
Province, 2 – Radzim, small settlement, Kamień Krajeński Commune, Sępolno District, Kujawy-Pomerania 
Province, 3 – Radzim, small forest settlement/forester’s lodge, Oborniki Commune, Oborniki District, Wiel-
kopolska Province, 4 – Radzim, small settlement, lost, Pleszew Commune, Pleszew District, Wielkopolska 
Province, 5 – Radzimia, part of Wola Rychwalska village, Rychwał Commune, Konin District, Wielkopolska 
Province, 6 – Radzimia, part of Niedośpielin village, Wielgomłyny Commune, Radomsko District, Łódź Pro-
vince, 7 – Radzimowice, village, Strzegowo Commune, Mława District, Mazovia Province, 8 – Radzimowice,  
small settlement, Bolków Commune, Jawor District, Lower Silesia Province, 9 – Radzimów, village, Sulików 
Commune, Zgorzelec District, Lower Silesia Province
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gród na wyspie warciańskiej, później zaś młodszą osadę z kościołem parafialnym na lewym brzegu 
rzeki. Przy takim założeniu, wiedząc, że miejsce to zostało zasiedlone już w epoce brązu, następ-
nie we wczesnym średniowieczu (przed początkiem XI wieku), nie jesteśmy w stanie ustalić jego 
wcześniejszych nazw. Niemniej jednak nie można wykluczyć, że miejsce to uzyskało nazwę już  
w momencie zasiedlenia wyspy w początkach wczesnego średniowiecza od założyciela osady (lub 
później grodu) pochodzenia słowiańskiego nazywanego „Rad”, „*-jb”, „-in” / „-im”.

Położenie geograficzne

Grodzisko i nieistniejąca osada Radzim znajdują się w województwie wielkopolskim, około 25 km 
na północ od centrum Poznania (ryc. 3). Obszar dawnej wsi Radzim położony jest na lewym brzegu 
Warty; obecnie administracyjnie teren ten znajduje się na obszarze gminy Oborniki, pow. obornicki 
(w obrębie poligonu wojskowego w Biedrusku), grodzisko zaś zlokalizowane na dawnej wyspie war-
ciańskiej (oddalonej od osady o 40 m), obecnie półwyspie, znajduje się na terytorium gminy Muro-
wana Goślina, pow. poznański (ryc. 4).

Według podziału fizyczno-geograficznego Polski Radzim znajduje się w makroregionie Po-
jezierza Wielkopolskiego, w północnej części mezoregionu Poznański Przełom Warty (kondracki 
2000). Według podziału geomorfologicznego Niziny Wielkopolskiej jest on zlokalizowany na  
Wysoczyźnie Poznańskiej przeciętej doliną Warty wciętą podłużnym zagłębieniem na około 30 m 
(krygowSki 1961).

W podziale na jednostki geologiczne relikty wsi i grodu położone są na terenie niecki szczeciń-
sko-łódzko-miechowskiej, a ściślej na obszarze jej części środkowo-wschodniej – niecki mogileńsko-
-łódzkiej (Pożarski 1974). Występują tu gliny ze zlodowacenia środkowopolskiego, iły plioceńskie, 
deluwia. Wzdłuż Warty ciągną się utwory rzeczne holoceńskie oraz na wyższej terasie utwory rzecz-
ne stadium zlodowacenia poznańskiego (kaSPrzak 2008, s. 11).

Tabela 1.  Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Zestawienie pisowni nazwy miejscowości 
Radzim nad Wartą z wybranych źródeł (oprac. Andrzej Kowalczyk, Michał Skoczyński)

Table 1.  Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Name of the village of Radzim upon 
the Warta River as spelt in selected sources (elaborated by Andrzej Kowalczyk, Michał Skoczyński)

Nazwa Czas użycia
Źródło

Uwagi
Nazwa Rodzaj

„Radhim” 1256 r. KDW, t. I, nr 333 dokument -

„Razym” 1271 r. KDW, t. I, nr 444 dokument -

„Razim” 1280 r. falsyfikat 
XIV w. KDW, t. I, nr 493 dokument -

„Radim” 1294 r. kopia XV w. KDW, t. II, nr 720 dokument -

„Radzym” 1360 r. KDW, t. III, nr 1418 dokument -

„Raczime” 1362 r. KDW, t. III, nr 1480 dokument -

„Radominensis” 1374 r. KDW, t. III, nr 1695 dokument -

„Radzim” 1383 r. rękopisy 
XV w. MPH, t. II, 733 dokument -

„Radzim” 1388 r. lekSzycki, t. I, nr 392 dokument -

„Rasimszki” 1394 r. lekSzycki, t. I, nr 1740 dokument nazwisko

„Radzmiensis” 1396 r. lekSzycki, t. I, nr 2240 dokument przymiotnik

„Radzempsky” 1401 r. ZSW, s. 71 dokument nazwisko

„Raciemski” 1402 r. WR, nr 808 dokument nazwisko

„Radzinn” 1437 r. BulPol, V, nr 640 dokument -

„Radzino” 1452 r. BulPol, VI, nr 655 dokument -

„Radzym” 1475 r. AAP, AE II, k. 411r dokument -

„Radzijm” 1508 r. AAP, ACC 85 K. 115v dokument -

„Radzym” 1510 r. ASK 3 270v dokument -

„Radzin” 1778 r. „Special Carte von Pohlen…” Theodor Philip 
von Pfau plan aneks mapa 

nr 2

„Radzym” 1787 r.
„Mappa specialis…Regna Poloniae et Prus-
siae a Marchia Nova…” Theodor Philip von 
Pfau

plan aneks mapa 
nr 3

„Radzim” 1791 r. „Mappa szczegulna woiewodztwa poznań-
skiego…” Karol Herman de Perthées plan -

„RADZIMIENSIS” 1796 r. dokument  
z 1. połowy XIX w. AAP sygn. KA 44-1 i APP sygn. 3

odciski  
pieczęci  

w tuszu i laku
ryc. 121 i 122

„Radzim” 1802 i 1803 r. Special Karte von Suedpreussen… arkusz B2 
David Gilly plan aneks mapa 

nr 4

„RADZIMSKIEY” 1807-1815 r. Tłokiem pieczętny Urzędu Stanu Cywilnego 
parafii radzimskiej

napis na tłoku  
pieczętnym ryc. 120

„Radzim” 1847-1863 „Generalsabskarte Koenigl. Preuss. Gene-
ralstab.” mapa aneks mapa 

nr 6

„Radzimie” 1858 r. Łukaszewicz 1859, s. 290 opracowanie -

„Radzim” połowa XIX w. Mapa okolic Radzimia z akt konsystorza po-
znańskiego plan ryc. 110

„Radzim” 1890 r. „Messtischblatt Konigl. Preuss. landesa-
ufn.” mapa aneks mapa 

nr 11

„Radzym” 1925 r. „Obóz Ćwiczebny Biedrusko pod Pozna-
niem” Wojskowy Instytut Geograficzny mapa aneks mapa 

nr 15

„L. Radzim” 1933 r. „Maniewo P38 S24 D” Wojskowy Instytut 
Geograficzny mapa aneks mapa 

nr 16

„F. Freudenau” 1944 r. „3367 Lukowo” Preußischen Landesauf-
nahme mapa aneks mapa 

nr 17
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Ryc. 3. Usytuowanie Radzimia 
w kontekście głównych 
cieków Polski

Fig. 3. Location of Radzim in 
the context of the main 
watercourses of Poland
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Uwarunkowania środowiskowe

Radzim powstał w dolinie środkowego odcinka Warty, w punkcie, w którym rzeka zmienia swój bieg 
z południkowego na równoleżnikowy, w pobliżu wylotu przełomowego odcinka doliny Warty przez 
morenę środkowo-poznańską (zajcHowSka 1953, s. 117; wędzki 1955, s. 566; 2008, s. 30).

Dolina Warty pod Poznaniem zaczęła tworzyć się w wyniku spływu wód roztopowych w cza-
sie wycofywania się lądolodu z linii moren czołowych stadiału poznańskiego w okresie od 18 400 
BP do 17 200 BP. Natomiast na początku holocenu nastąpiła stabilizacja koryta – zmalał przepływ 
Warty i uformowały się terasy zalewowe (kaniecki 2004, s. 35-43). 

Obecnie Warta w Radzimiu płynie korytem o brzegach uregulowanych w latach 1888-1892 
(kaczmarek, SilSka 2008, s. 17). Szerokość koryta w tym miejscu wynosi 46 m. Średni poziom lustra 
wody utrzymuje się na wysokości około 46,40 m n.p.m. Przeciętny spadek Warty, rzeki typowo ni-
zinnej, wynosi 0,474%, a na odcinku od Poznania do Owińsk 0,196% (PawŁowski 1929, s. 115). Przyj-
muje się, że średnie roczne przepływy Warty w ostatnim tysiącleciu nie wykazywały dużych zmian 
i były zbliżone do współczesnych wartości przepływowych średniorocznych z drobnymi odchylenia-
mi (kaniecki 2004, s. 42).

Stan wody w Warcie uzależniony jest od ogólnych warunków klimatycznych i opadów at-
mosferycznych. Informacja potrzebna do wiarygodnej rekonstrukcji klimatu na obszarze dzisiejszej 
Polski dla minionego tysiąclecia jest niewystarczająca. Ze wszystkich elementów klimatycznych 
najwięcej danych zgromadzono o zmianach temperatury powietrza. Natomiast badaczom dużo wię-
cej trudności sprawia rekonstrukcja opadów atmosferycznych (PrzyBylak 2008, s. 201 i nn.).

W V i VI wieku n.e. odnotowano ochłodzenie klimatu. W kolejnych stuleciach średnia rocz-
na temperatur rosła. Następnie od XI do XIV wieku (wg innych danych do początku XV wieku) na-
stąpiło wyraźne ocieplenie – średniowieczne optimum klimatyczne (w literaturze zwane też śre-
dniowiecznym okresem ciepłym). Wówczas średnia roczna temperatura powietrza była wyższa od 
obecnej o 0,5-1ºC. W zimie występowało mniej dni z temperaturą poniżej zera, natomiast lata mogły 
być nawet chłodniejsze, jeśli za ich wskaźnik przyjąć częstość występowania lat gorących. Po tym 
okresie klimat się zmienił. Od XV do XIX wieku występowały znacznie chłodniejsze zimy (o oko-
ło 1,5-3ºC w porównaniu z warunkami współczesnymi), lata zaś cieplejsze (o około 0,5ºC). Średnia 

roczna temperatura powietrza była niższa od obecnej o około 0,9-1,5ºC. Od połowy XVI wieku wy-
dziela się tzw. małą epokę lodową, która najprawdopodobniej zakończyła się w drugiej połowie XIX 
wieku. Od tego czasu klimat stopniowo się ociepla i wkrótce osiągnie stan ze średniowiecznego  
optimum klimatycznego. W literaturze przedmiotu najmłodsze zmiany określa się terminem współ-
czesny okres ocieplenia (PrzyBylak 2008, s. 196-205; 2011; HildeBrandt-radke 2011, s. 71-72).

W przeciwieństwie do temperatury powietrza analiza nielicznych danych dotyczących opa-
dów atmosferycznych nie wykazała istnienia trendów długookresowych w ostatnim tysiącleciu. Na 
obszarze Polski więcej opadów atmosferycznych niż przeciętnie wystąpiło w drugiej połowie XII,  
w pierwszej połowie XVI i w pierwszej połowie XVIII wieku. Natomiast mniej opadów niż przecięt-
nie było najprawdopodobniej w drugiej połowie XIII i w pierwszej połowie XIX wieku (PrzyBylak 
2008, s. 205). 

Ogólne dane o zmianach klimatycznych w ostatnim tysiącleciu nie pozwalają bezpośred-
nio uchwycić ich związków z rozwojem lub recesją osadnictwa w Radzimiu i na pobliskiej wyspie 
warciańskiej. Jednak nie podlega wątpliwości, że zmiany te pośrednio wpływały na polepszenie lub 
pogorszenie życia mieszkańców Radzimia. Na przykład długotrwałe zwiększenie opadów atmosfe-
rycznych powodowało podniesienie się poziomu wody w Warcie (por. wyrwa 2008, s. 206). Jednak 
od ogólnych zmian klimatycznych bardziej uchwytny źródłowo jest wpływ ekstremalnych zjawisk 
hydrologiczno-meteorologicznych, występujących z mniejszą lub większą powtarzalnością w ostat-
nim tysiącleciu i to zarówno w średniowiecznym optimum klimatycznym, jak i w tzw. małej epoce 
lodowej. 

Informacje o ekstremalnych zjawiskach hydrologiczno-meteorologicznych np. mokrych la-
tach i powodziach występujących na obszarze Polski i Wielkopolski w średniowieczu oraz czasach 
nowożytnych dostarczają m.in. Roczniki, czyli Kroniki Sławnego Królestwa Polskiego Jana Długosza, 
Annales Polonorum, Annales Cracovienses compilati, Annales Lubicenses, Rocznik Sędziwoja, Kronika 
Ruska, Rocznik Traski, Roczniki kapituły Poznańskiej”, tzw. diariusz J.A. Chrapowickiego, tygodnik 
„Thornische Wöchentliche Nachrichten” (PrzyBylak i in. 2004, s. 5-10, 29-31; muszkat 2011, patrz też: 
Polaczkówna 1925; rojecki 1965; derwicH 1984; BoriSienkow, PaSieckij 1988, s. 257, 262, 267, 289, 303; 
wyrwa 2008, s. 199-210 i tab. 1-3 i nn.).

W źródłach pisanych dotyczących Radzimia brak informacji na temat powodzi. Jednak ze 
względu na stosunkowo niewielką odległość osady od Poznania odnotowywane w tym mieście 
wezbrania wody w Warcie można przenosić na Radzim. Zdecydowana większość odnotowanych po-
wodzi (87%) przypadała na okres wiosenny i związana była z roztopami, natomiast pozostałe, wy-
stępujące latem lub jesienią, spowodowane były obfitymi opadami atmosferycznymi. W Poznaniu 
najwyższy notowany poziom 9,47 m fala powodziowa osiągnęła w 1736 roku (adamowicz, nyćkowiak, 
nowak 2010, s. 21, tam dalsza literatura, patrz też kaniecki 2004, s. 426-459). 

Dolina na lewym brzegu Warty w Radzimiu o szerokości około 2 km przybiera postać 
nadrzecznej równiny o wysokościach rzędnych 50-65 m n.p.m. z nielicznymi starorzeczami za-
silanymi w wodę tylko incydentalnie przy okazji wielkich wezbrań (ryc. 5). Tworzą ją piaski  
i żwiry terasy akumulacyjnej oraz częściowo namuły rzeczne z resztkami moreny porośnięte la-
sem sosnowym z domieszką dębu. Na obszarze dawnej wsi wyniesionym ponad zwierciadło wody  
w Warcie o około 4 m, występują wolne przestrzenie z zagajnikami, krzewami, drzewami owoco-
wymi i łąkami (ryc. 6).

Krętość rzeki jest zjawiskiem powszechnym, szczególnie na nizinie, gdzie spadek jest nie-
wielki (kaniecki 2004, s. 33). Na odcinku tym dominuje erozja boczna, która tworzy meandry i po-
wstające na skutek procesu akumulacji odsypiska i wyspy. W efekcie takiej działalności Warty  
w holocenie między jej obecnym 216 a 217 kilometrem, na odcinku, w którym rzeka płynęła płyt-
kim korytem o szerokości około 130 m, stanowiącym dogodne miejsce do przeprawy w bród, po-
wstał Ostrów Radzimski. Do końca XIX i jeszcze na początku XX wieku wyspa o powierzchni 4,73 
ha dzieliła Wartę na dwie odnogi. Obecnie dawna prawa odnoga o szerokości powyżej 60 m, w którą 
uprzednio skierowany był główny nurt, stanowi starorzecze zasilane wpływającymi doń potokami. 

Ryc. 4. Fragment mapy topograficznej „Rez. Śnieżycowy Jar (N-33-130-B-b-3) – Białęgi (N-33-130-B-b-4)”  
wydanej w Poznaniu w 2001 roku, w skali 1:10 000, 1 – lokalizacja Radzimia 

Fig. 4. Fragment of a topographic map ‘Rez. Śnieżycowy Jar (N-33-130-B-b-3) – Białęgi (N-33-130-B-b-4)’ issued 
in Poznań in 2001, scale 1:10 000, 1 – location of Radzim 
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Tylko przy wysokich poziomach wody w Warcie starorzecze staje się kanałem rzeki. Natomiast lewa 
odnoga, oddzielająca wyspę od osady, do końca XIX wieku stanowiła boczny kanał zwany „Der Ra-
dzymer Kanal”. W wyniku regulacji Warty w latach 1888-1892 ów kanał poszerzono (do szerokości 
minimum 50 m) i pogłębiono, kierując nim główny nurt rzeki. Również znacznie rozbudowano po-
dłużną łachę piachu istniejącą już wówczas przed południowo-wschodnią częścią wyspy, usypując 
wrzecionowaty nasyp wydłużający ją w kierunku prawego brzegu (ryc. 7).

Budowa geologiczna wyspy nie odbiega od właściwej innym obszarom tego odcinka doliny. 
Wyspa, o wysokościach rzędnych 49-50 m n.p.m., zbudowana jest z piasków z domieszką facji ko-
rytowej w postaci grubszych piasków, żwirów i głazów. Wierzchnie warstwy tworzą osady antro-
pogeniczne lub przekształcone przez człowieka osady rzeczne. W północno-zachodniej części wrze-
cionowatej wyspy znajdują się pagórki (o wysokości rzędnej do 54,60 m n.p.m.) i rowy stanowiące 
relikty średniowiecznego grodu (ryc. 8). W wyniku badań wykopaliskowych stwierdzono, że natu-
ralne warstwy geologiczne budujące wyspę w strefie grodowej zalegają na wysokości około 48,90 
m n.p.m., poza nią zaś na wysokości około 47,30 m n.p.m. A zatem ludzie zasiedlili część ostrowa 
najwyżej wyniesioną nad poziom wody.

Obecnie północno-zachodnią część wyspy porasta ponad 130-letni las liściasty, w którym 
dominują dęby, wiązy, świerki, klony i topole. Na Ostrowie Radzimskim stwierdzono występowa-
nie 77 gatunków roślin naczyniowych (72 rodzimych i pięciu o pochodzeniu obcym) wchodzących  
w skład 41 rodzin (kaSPrzak 2008, s. 12).

Ryc. 5. Numeryczny Model Terenu doliny Warty, 1 – lokalizacja dawnej wsi Radzim 
oraz Ostrowa Radzimskiego

Fig. 5. Digital Terrain Model of the Warta River Valley, 1 – location of a former  
village of Radzim and Ostrów Radzimski

Ryc. 6. Zdjęcie lotnicze przedstawiające teren dawnej wsi Radzim, 1 – lewy brzeg rzeki, dawna wieś,  
1a – miejsce, gdzie znajdował się kościół, 1b – miejsce, gdzie znajdował się cmentarz tzw. nowy, 
1c – miejsce, gdzie znajdowały się zabudowania leśnictwa, 2 – Warta, 3 – fragment Ostrowa Ra-
dzimskiego, 4 – fragment starorzecza

Fig. 6. Aerial photo showing the area of the former village of Radzim, 1 – left river bank, former village,  
1a – location of church (now non-existent), 1b – location of the former, so-called new cemete-
ry, 1c – location of former forestry buildings, 2 – Warta River, 3 – fragment of Ostrów Radzimski,  
4 – fragment of the old river bed
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Ryc. 7. Widok od północy na Ostrów Radzimski i jego najbliższą okolicę w perspektywie zdjęcia lotniczego, 
1 – prawy brzeg rzeki, widok na las posadzony w latach czterdziestych–pięćdziesiątych XX wieku 
na dawnych polach uprawianych przez mieszkańców Starczanowa, 2 – starorzecze Warty, 3 – wyspa 
radzimska, 4 – Warta, 5 – lewy brzeg rzeki, dawna wieś 

Fig. 7. Aerial north view of Ostrów Radzimski and its vicinity, 1 – right river bank, view of a forest planted in 
the 1940s-1950s on fields formerly cultivated by the villagers of Starczanowo, 2 – old river bed of the 
Warta , 3 – the Isle of Radzim, 4 – the Warta River, 5 – left river bank, former village
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Prawy brzeg rzeki stanowi zbocze wzgórza moreny czołowej z największą kulminacją w są-
siedztwie Starczanowa nieznacznie przekraczającą 100 m n.p.m. (ryc. 9, 10). Ze wzniesienia na jego 
zachodnim stromym stoku płynie kilka niewielkich cieków o średniej długości 600 m, z najdłuższym 
(1,2 km) wypływającym z zachodniej części Starczanowa. Potoki płyną wartkim nurtem w głębo-
kich jarach w kierunku zachodnim i południowo-zachodnim do ujścia w Warcie oraz jej starorzeczy.

Przemiany topograficzne  
w świetle źródeł pisanych i kartograficznych
 
Na przestrzeni wieków obszar Radzimia był wielokrotnie przeobrażany. Na wizerunek środowiska 
przyrodniczego wpływ miała przede wszystkim destrukcyjna i twórcza działalność Warty oraz ak-
tywność ludzka. Oprócz badań geologicznych, które nakreślają historię doliny Warty, niezwykle 
cenne informacje do poznania przemian topograficznych Radzimia stanowią źródła pisane i karto-
graficzne. Wzmianki źródłowe o poszczególnych obiektach znajdujących się na terenie Radzimia, 
oraz przede wszystkim mapy i plany odzwierciedlające obraz tego terenu, aktualny dla okresu ich 

Ryc. 8. Plan warstwicowy Ostrowa Radzimskiego i najbliższej okolicy wygenerowany z pochodnych 
lotniczego skanowania laserowego, A – teren objęty badaniami wykopaliskowymi, 1 – sta-
rorzecze, 2 – Ostrów Radzimski, 2a – grodzisko, 3 – koryto Warty, 4 – lewy brzeg rzeki, dawna 
wieś

Fig. 8. ALS-derived contour map of Ostrów Radzimski and its nearest vicinity, A – excavated area, 
1 – old river bank, 2 – Ostrów Radzimski, 2a – fortified settlement, 3 – the Warta river bed, 
4 – left river bank, former village 

Ryc. 9. Numeryczny model terenu z linią cięcia profilowego doliny Warty na wysokości Radzimia 
(patrz ryc. 10), 1 – lewy brzeg rzeki, dawna wieś, 2 – koryto rzeki, 3 – Ostrów Radzimski,  
4 – starorzecze

Fig. 9. Digital Terrain Model of the Warta River valley with a line marking the cross-section through 
the valley near Radzim (see Fig. 10), 1 – left river bank, former village, 2 – river bed, 3 – Ostrów 
Radzimski, 4 – old river bed

Ryc. 10. Przekrój przez dolinę Warty w Radzimiu wygenerowany z danych lotniczego skanowania laserowego 
(patrz ryc. 9), 1 – lewy brzeg rzeki, dawna wieś, 2 – koryto rzeki, 3 – Ostrów Radzimski, 4 – starorzecze 

Fig. 10. ASL-derived cross-section of the Warta River valley in Radzim (Cf. Fig. 9), 1 – left river bank, former village,  
2 – river bed, 3 – Ostrów Radzimski, 4 – old river bed 
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wykonania oraz w sposób odpowiadający umiejętnościom wykonawcy przekazu (graf, kaniecki 
2008, s. 343; por. kaniecki 2004), pozwalają do pewnego stopnia zrekonstruować topografię wyspy, 
wsi i najbliższej okolicy w przeszłości, a także uchwycić przemiany na przestrzeni wieków.

Na długo przed powstaniem pierwszych planów zaliczanych do kategorii wielkoskalo-
wych map ogólnogeograficznych przedstawiających północną Wielkopolskę Radzim utracił swoje 
znaczenie polityczno-gospodarcze, dlatego też nie przedstawiono go na najwcześniejszych z nich, 
uwzględniających tylko najważniejsze ośrodki osadnicze. Radzimia nie zaznaczył Gerard Coeck na 
planie z 1664 roku przedstawiającym województwo poznańskie. Próżno też poszukiwać jego nazwy 
na mapie, którą sporządził Antonio Rizzi Zannoni w 1772 roku, przedstawiającej przebieg rzeki War-
ty wraz z zakolami oraz znajdującymi się w jej biegu wyspami (ryc. 11, obszerniejszy fragment planu 
patrz aneks I, mapa nr 1). Najprawdopodobniej jedna z nich (na wysokości Ocieszyna) to Ostrów 
Radzimski.

Za bardzo interesujące poznawczo źródło kartograficzne pokazujące Radzim należy uznać 
wydaną w Berlinie w 1778 roku mapę „Special Carte von Pohlen...” Theodora Philipa von Pfau  
w skali 1:87 500 (ryc. 12, obszerniejszy fragment planu patrz aneks I, mapa nr 27). Na planie oriento-
wanym na południe autor przedstawił osadę „Radzin” jako ulicówkę ze zwartą zabudową mieszkalno- 

7 Za pomoc w poszukiwaniach historycznych planów przedstawiających Radzim i konsultacje naukowe składamy serdeczne 
podziękowania mgr. Rafałowi Michałowskiemu – kustoszowi Pracowni Zbiorów Kartograficznych Biblioteki Uniwersytec-
kiej w Poznaniu.

Ryc. 11. Fragment mapy „Carte de la Pologne…” pokazującej Oborniki i Murowaną Goślinę, 
Antonia Rizzi Zannoniego z 1772 roku wydanej w Paryżu, miedzioryt kolorowany po-
wierzchniowo, skala około 1:690 000

Fig. 11. Fragment of a Carte de la Pologne… map showing Oborniki and Murowana Goślina, 
drawn by Antonio Rizzi Zannoni, issued in 1772 in Paris. Surface-coloured copperplate, 
scale circa 1:690 000

-gospodarczą po obu stronach drogi. Theodor Philip von Pfau nie zaznaczył we wsi kościoła ani szla-
ku łączącego Radzim bezpośrednio z Maniewem. Niezwykle ciekawie przedstawił za to przebieg 
Warty na wysokości osady. Rzeka rozdziela się na dwa koryta, między którymi znajduje się duża 
wrzecionowata wyspa, bez śladów zabudowy. Główne, szerokie koryto Warty opływa Ostrów Ra-
dzimski z prawej strony, natomiast lewe (bezpośrednio w sąsiedztwie wsi, stanowiące współczesne 
koryto rzeki) zaznaczone jest jako niewielki ciek (kanał) wypływający z Warty przed Radzimiem  
i wpływający do tej rzeki w pobliżu północnej granicy osady. Niedaleko południowych obrzeży wsi, 
mniej więcej w połowie bocznego kanału, zaznaczono młyn wodny. Jest to jak dotąd jedyne znane 
przedstawienie kartograficzne wskazujące lokalizację młyna wodnego, wzmiankowanego kilku-
krotnie w zachowanych do naszych czasów dokumentach (patrz też rozdział IV w niniejszym to-
mie). Należy zauważyć, że na mapie nakreślono szlak lądowy z miejscowości „Starcinow” (obecnie 
Starczanowo) w kierunku Radzimia. Jednak droga ta kończy się przed doliną Warty. Na wysokości 
Radzimia nie zaznaczono przeprawy przez rzekę. Najbliższą zaznaczono w okolicy „Sziezewo” (obec-
nie Mściszewo), gdzie przy przeprawie na lewym brzegu Warty łączą się dwie drogi z „Soruszko-
wa” (nieistniejące dziś Trzuskotowo) i z „Petroscke” (obecnego Biedruska). Po przekroczeniu rzeki 
na prawym brzegu Warty w miejscowości „Goslencke” (obecnie część Mściszewa) szlak rozdziela 
się w kierunku południowym do „Lowinska” (obecnie Owińsk), wschodnim do „Murowana” (obec-
nie Murowanej Gośliny) i północnym do „Starcinow” i „Dialozina” (obecnie Białężyna). W pobliżu 
przeprawy przez Wartę zaznaczono dwie karczmy, oznaczone na mapie napisem „Krug”, w osadach  
„Soruszkowo” na lewym brzegu rzeki i na prawym w pobliżu młyna na rzece Goślince (obecnie Tro-
jance) między wsiami „Goslencke” i „Sziezewo”.

Ryc. 12. Fragment arkuszy XXXX i XLI mapy „Special Carte von Pohlen…” pokazującej Radzim i jego okolicę, 
Theodora Philipa von Pfau z 1778 roku, wydanej w Berlinie, miedzioryt w skali 1:87 500

Fig. 12. Fragment of sheets XXXX and XLI, Special Carte von Pohlen… map showing Radzim and its vicinity, drawn 
by Theodor Philip von Pfau, issued in 1778 in Berlin. Copperplate, scale 1:87 500
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Na planie „Mappa specialis…Regna Poloniae et Prussiae a Marchia Nova…” Theodora Phi-
lipa von Pfau z 1787 roku, w skali około 1:175  000 osadę „Radzym” zaznaczono schematycznie  
w niewielkim oddaleniu od Warty (ryc. 13, obszerny fragment planu patrz aneks I, mapa nr 3). Przez 
wieś przebiega jedna droga w kierunku południowym do „Sdruszkorowy” i północnym do „Gollaczy-
na” (obecnie Gołaszyn). Na zachód i północny zachód od Radzimia zaznaczono duży kompleks leśny,  
a na południe niewielki obszar niezalesiony.

Ryc. 13. Fragment mapy „Mappa specialis… Regna Poloniae et Prussiae a Marchia Nova…” prezentującej 
Radzim i okolicę Theodora Philipa von Pfau z 1787 roku, wydanej w Berlinie, miedzioryt kolorowa-
ny liniowo, skala około 1:175 000

Fig. 13. Fragment of Mappa specialis… Regna Poloniae et Prussiae a Marchia Nova… map showing Radzim 
and its vicinity, drawn by Theodor Philip von Pfau, issued in 1787 in Berlin. Line-coloured copper-
plate, scale circa 1:175 000

Ryc. 14. Szkic w skali 1:1 wykonany na podstawie fragmentu mapy „Mappa szczegul-
na woiewodztwa poznańskiego…” Karola Hermana de Perthéesa z 1791 roku, 
wydanej w Wilnie w 1804 roku, w skali 1:225 000 – przerys, 1 – lasy, 2 – drogi, 
3 – miejscowość z kościołem, 4 – rzeki, 5 – miejscowości

Fig. 14. 1:1 sketch drawing based on a fragment of a 1791 map ‘Mappa szczegulna woie-
wodztwa poznańskiego…, drawn by Karol Herman de Perthées, issued in Vilnius 
in 1804. Scale 1:225 000 – redrawn map, 1 – woodland, 2 – roads, 3 – villages 
with churches, 4 – rivers, 5 – villages and towns

Wieś Radzim schematycznie zaznaczona jest też na mapie Karola Hermana de Perthéesa  
z 1791 roku (ryc. 14). W osadzie zlokalizowanej na lewym brzegu Warty zaznaczono kościół parafial-
ny. Na przekazie nie w pełni kartometrycznym wieś z gruntami rolnymi otoczona jest lasem, szcze-
gólnie obszernym na północ od Radzimia. Uwzględniono na niej szlaki komunikacyjne, nieznacznie 
zniekształcając układ miejscowości po obu stronach Warty (por. wędzki 1955, s. 571-572).

Pełnoprawnym przedstawieniem Radzimia w źródłach kartograficznych jest Mapa Prus Po-
łudniowych autorstwa Davida Gilly’ego z 1802 i 1803 roku (obszerny fragment planu patrz Aneks I, 
mapa nr 4). Pruski kartograf nie odwzorował wprawdzie szczegółowo koryta Warty ani nie zazna-
czył znajdującego się na wysokości wsi ostrowa, jednakże odnotował dokładną lokalizację osady, 
wraz z informacją o znajdującym się weń kościele, zobrazował też sieć głównych dróg wiodących 
z Radzimia do Maniewa oraz wzdłuż biegu rzeki na północ i południe. Na planie w okolicy osady 
nie odnotowano przeprawy przez Wartę ani drogi do Starczanowa. Radzim na lewym brzegu rzeki 
otoczony był lasem i tylko w południowo-zachodniej części osady zaznaczono niewielką przestrzeń 
niezalesioną, stanowiącą najprawdopodobniej grunty rolne. Prawy brzeg Warty na mapie nie wyka-
zuje większego zalesienia, las zaznaczono tylko między Radzimiem a Starczanowem.

Szczegółową wiedzę o rozplanowaniu Radzimia w XIX wieku można czerpać dopiero ze 
sporządzonego w 1846 roku planu katastralnego gruntów parafialnych i leśnych we wsi (ryc. 15, 
patrz aneks I, mapa nr 5). Oznaczono na nim w sposób schematyczny istniejące wówczas zabudo-
wania, wśród których można zidentyfikować cztery budynki leśnictwa (zarówno mieszkalne, jak  

i gospodarcze) oraz kościół, plebanię i jej dwa obiekty gospodarcze. Przy kościele nie zaznaczono sta-
rego cmentarza. Plan uwzględnia za to położony na północny zachód od kościoła tzw. nowy cmen-
tarz. Jest to jedno z kilku zachowanych przedstawień osady, na którym widoczne są jeszcze zabudo-
wania kościelne, zlicytowane i rozebrane w latach 1842-1843 (AAP, sygn. KA II 244/1, k. 174-180). 
Plan nie obejmuje zabudowań znajdujących się w południowej części osady. Podobnie jak na innych 
starszych mapach wieś otoczona jest lasem królewskim („Königliche Forst”) z niedużymi enklawa-
mi gruntów rolnych należących do mieszkańców Radzimia. Linię brzegową Warty zaznaczono tylko 
na niewielkim odcinku, nie uwzględniono wyspy ani prawego brzegu.

Mapa „Generalstabskarte” Prus Królewskich w skali 1:100 000 wydana w Berlinie w latach 
1847-1863 przedstawia treść z lat 1829-1832 (ryc. 16, obszerny fragment planu patrz aneks I, mapa 
nr 6)8. Na arkuszu 93 tego planu zaznaczona jest wieś Radzim jako ulicówka wzdłuż drogi wychodzą-
cej z osady w kierunku południowym do istniejącego wówczas Trzuskotowa i w kierunku zachod-
nim do Maniewa z rozgałęzieniem w kierunku północno-zachodnim do Obornik przez Gołaszyn oraz  
w kierunku południowo-zachodnim do „Twarkowa” (nieistniejąca obecnie wieś Tworkowo). Na ma-
pie w osadzie zaznaczono krzyżykiem kościół parafialny usytuowany na skarpie nadwarciańskiej 
tuż przy korycie rzeki oraz co najmniej dwa zabudowania po tej samej co kościół, wschodniej części 
wsi. Natomiast w jej zachodniej partii, po lewej stronie przechodzącej przez miejscowość drogi, na-
kreślono dość zwartą zabudowę. Na mapie tylko najbliższa okolica wsi jest niezalesiona, poza tym 
Radzim otacza duży las. Po wschodniej stronie osada ograniczona jest Wartą, na której w najbliż-
szym sąsiedztwie miejscowości zaznaczono wrzecionowatą wyspę z większą, zalesioną częścią pół-
nocno-zachodnią. Przy południowo-wschodniej krawędzi Ostrowa Radzimskiego, na prawym brze-
gu Warty zaznaczono zabudowania mieszkalno-gospodarcze oznaczone napisem „KO”, co oznacza 
wapniarnię9. Najprawdopodobniej w pierwszej połowie XIX wieku w tym miejscu znajdowała się 

8 Informacje udzielił mgr Rafał Michałowski – kustosz Pracowni Zbiorów Kartograficznych Biblioteki Uniwersyteckiej  
w Poznaniu.

9 Informacje udzielił mgr Rafał Michałowski – kustosz Pracowni Zbiorów Kartograficznych Biblioteki Uniwersyteckiej  
w Poznaniu.
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Ryc. 15. Fragment planu katastralnego 
gruntów parafialnych i leśnych we 
wsi Radzim „Karte von den Pfarr – 
Ländereien zu Radzim” z 1846 
roku, w skali 1:5 000

Fig. 15. Fragment of an 1846 cadastral 
map (Karte von den Pfarr – Län-
dereien zu Radzim) of the parish 
and forest land in the village of  
Radzim. Scale 1:5 000

stacja przygotowania mleka wapiennego wraz z podręcznym magazynem wapna palonego. Na oma-
wianej mapie przeprawę promową przez Wartę zaznaczono najbliżej Radzimia w okolicy „Kl. Goslin” 
(obecnie część Mściszewa).

Mapa z 1849 roku (ze zmianami wykonanymi w latach 1858 i 1862) w skali 1:5 000 pierwsza 
pokazuje całą wieś z gruntami parafialnymi, leśniczymi i prywatnym folwarkiem we wschodniej 
części osady (ryc. 17, obszerny fragment planu patrz aneks I, mapa nr 7). Plan katastralny stanowi 
aktualizację dokumentu z 1843 roku. Wykreślono na nim opisy oznaczające przynależność gruntów 
do probostwa („Enclave Probstei”), leśnictwa („Enclave Forstländereien”) i prywatnego folwarku 
(„Vorwerkständereien”), wcielając większość tych terenów do leśnictwa. W porównaniu z mapą  
z 1843 roku lokalizację zmieniły dwa budynki leśnictwa i droga do niego prowadząca z centrum wsi. 
Wzdłuż szlaku do ówczesnego Trzuskotowa zaznaczono gospodarstwo składające się z czterech bu-
dynków i gruntów rolnych. Plan uwzględnia działki, na których stał kościół, plebania i budynki go-
spodarcze. Przy drodze do Maniewa zaznaczono również cmentarz, dodając stosowny opis. Na mapie 
nie uwzględniono wyspy, naniesiono lewą linię brzegową Warty i część prawej na wschód od wsi 
(przed wyspą). Od południowego wschodu wieś graniczy z terenami należącymi do Powiatu Poznań-
skiego, obręb Trzuskotowo.

Kolejny plan z 1849 roku (z aktualizacjami wykonanymi w latach 1858 i 1863) w skali 1:5 000 
obejmuje również obszar całej osady (patrz aneks I, mapa nr 8). Na mapie zaznaczono ziemie na-
leżące do leśnictwa, uwzględniono drogę z Trzuskotowa przez Radzim do Obornik. Nie naniesiono 
zabudowy wsi, przekreślono nazwę „Gemarkung Radzim” i „Enclave Probstei Radzim”. W znacznej 
części pokazano przebieg Warty, zaznaczając jej prawy i lewy brzeg oraz schematycznie wyspę. Na-
niesione linie graniczne świadczą o tym, że główny nurt rzeki opływał ostrów prawym, szerszym 
ramieniem, natomiast teren ten (bez naniesionego grodziska) w połowie XIX wieku należał do leś- 
nictwa obręb Maniewo.

Ryc. 16. Fragment arkusza 93 mapy „Generalstabskarte Koenigl. Preuss. Generalstab.” przedstawiającej 
wieś Radzim i okolicę, wydanej w Berlinie w latach 1847-1863, litografia, skala 1:100 000

Fig. 16. Fragment of sheet 93, Generalstabskarte Koenigl. Preuss. Generalstab map issued in Berlin in 1847-
1863, showing the village of Radzim and its vicinity. Lithography, scale 1:100 000

Ryc. 17. Fragment planu katastralnego Radzimia „Regierungsbezirk Posen, Kreis Oborniki, 
Gemarkung Maniewo Nr 99” z 1849 roku, z aktualizacjami naniesionymi na mapę  
w latach 1858 i 1862, w skali 1:5 000

Fig. 17. Fragment of an 1849 cadastral map of Radzim: Regierungsbezirk Posen, Kreis Oborniki, 
Gemarkung Maniewo Nr 99, revised in 1858 and 1862. Scale 1:5 000
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Południową część osady oraz boczne koryto Warty opływające wyspę z lewej strony, zwane 
kanałem radzimskim („Der Radzymer Kanal”), pokazuje plan z 1853 roku (ryc. 18; obszerny frag-
ment planu patrz aneks I, mapa 9). Na mapie w skali 1:2 500 przedstawiono południowy kraniec 
zasadniczej partii wyspy ze stromym zboczem (przynależny do „Warthewalder”) przechodzącej (na 
wysokości kierunku północnego, oznaczonego napisem „Nord”) w część nieznacznie wyniesioną po-
nad lustro wody, utworzoną z materiałów transportowanych i osadzanych w tym miejscu przez rze-
kę. Obszar ten był porośnięty krzewami i drzewami liściastymi. Dzielił koryto Warty na dwa ramio-
na. Prawe przedstawione zostało tylko na niewielkim odcinku: było nieznacznie szersze od lewego 
i przebiegał nim główny nurt rzeki. Lewe ramię Warty, tzw. kanał radzimski, zostało przedstawione 
na znacznym odcinku. Jego prawa linia brzegowa była słabo rozwinięta, tylko w zasadniczej partii 
Ostrowa Radzimskiego brzeg płaski przechodził łagodnie w wysoki. Natomiast lewa linia brzegowa 
była urozmaicona, miała głównie postać niewysokiej skarpy. Na odcinku przed wsią, szczególnie na 
niewielkim łuku kanału, odbywał się proces akumulacji aluwiów, woda naniosła dużą ilość piasku  
i żwiru, tworząc plażę z płaskim brzegiem. Natomiast brzeg w południowej partii wsi był stromy  
i wysoki. Na planie zaznaczono teren gospodarstwa z czterema budynkami. Na południe od niego, 
nad brzegiem kanału, nakreślono pola uprawne. Przerywanymi liniami koloru niebieskiego i czer-
wonego zaznaczono projektowane poszerzenie kanału w związku z planowaną regulacją Warty na 
odcinku na północ od Poznania. Plan ten wnosi istotne informacje na temat wyglądu kanału ra-
dzimskiego sprzed regulacji rzeki. Na przedstawieniu kartograficznym nie zaznaczono młyna, który 
zgodnie z informacjami z innych źródeł historycznych w połowie XIX wieku już nie istniał. Zaznacze-
nia na lewym brzegu kanału wykonane w związku z planowaną regulacją Warty pokazują duży za-
kres przeprowadzonych prac. Są one zbieżne z danymi przedstawiającymi regulację rzeki na planach  
z 1891 i 1892 roku (patrz aneks I, mapa nr 12-13). 

Prawy brzeg, koryto Warty i Ostrów Radzimski przedstawia mapa obręb Starczanowo w skali 
1:5 000 skopiowana w 1863 roku z kopii z 1827 roku (patrz aneks I, mapa nr 10). Plan prezentuje 
wieś Starczanowo wraz z gruntami należącymi do jej mieszkańców. Nakreślono koryto Warty wraz  
z zarysem Ostrowa Radzimskiego. Rzeka przed wyspą (o wrzecionowatym kształcie) płynie sze-
rokim korytem następnie rozdziela się na dwa ramiona opływające ostrów. Główny nurt wody  
w Warcie skierowany jest w prawą szerszą odnogę, w związku z czym wyspa wchodzi w skład „Kö-
nigliche Forst Maniewo”. Lewę ramie rzeki jest znacznie węższe od prawego i stanowi boczny kanał. 
Na prawym brzegu Warty przy Radzimiu znajdują się pola uprawne wchodzące w skład gruntów 
Starczanowa. Przez rzekę nie zaznaczono przeprawy, ze Starczanowa w kierunku Radzimia nie pro-
wadzi żaden z głównych szlaków komunikacyjnych, nakreślono wyłącznie drogę wzdłuż Warty i do 
pól nadwarciańskich.

Efekty regulacji Warty są widoczne na przedstawieniach kartograficznych z końca XIX  
i początku XX wieku. Na arkuszach 1786 i 1858 mapy „Messtischblatt” wydanej w Berlinie w 1890 
roku pokazano już wydłużony kształt wyspy (w partii południowej znacznie nasypanej) i poszerzo-
ne lewe ramię rzeki, w które skierowany jest główny nurt Warty (o czym świadczy strzałka; ryc. 19, 
obszerny fragment planu patrz aneks I, mapa nr 11). Najprawdopodobniej kartografowie, sporzą-
dzając poszczególne arkusze map (wydane w 1890 roku), uwzględnili na podstawie planów przebieg 
Warty po skończeniu jej regulacji na odcinku radzimskim w 1892 roku. Na planie przedstawiono 
ukształtowanie powierzchni. Dolina Warty na wysokości Radzimia porośnięta jest w większości la-
sem sosnowym i mieszanym. Na wyspie porośniętej też lasem mieszanym nie zaznaczono grodzi-
ska, uwzględniając wyłącznie ścieżki świadczące o odwiedzaniu Ostrowa Radzimskiego przez ludzi.  
W sposób schematyczny przedstawiono zabudowę osady Radzim: zaznaczono pięć budynków  
leśnictwa „F. Warthewald” i cztery budunki gospodarstwa. Uwzględniono drogi do Trzuskotowa, 
Maniewa oraz z leśnictwa w kierunku Tworkowa. Przy leśnictwie zaznaczono niewielki staw, wzdłuż 
drogi do Maniewa w miejscu cmentarza umieszczono napis „Khf.”, na północny zachód od niego bli-
żej nieokreślone ruiny „R”, natomiast na południe od gospodarstwa przy samej Warcie umieszczono 
napis „Kr.” informujący o lokalizacji karczmy. Z mapy wynika, że mimo postępującego zalesiania 
okolicy w sąsiedztwie budynków leśnictwa i gospodarstwa nadal prowadzono na niewielką skalę 
produkcję rolną, zapewne na potrzeby mieszkających tam robotników leśnych oraz ich rodzin. Pra-
wy brzeg rzeki także porośnięty był lasem sosnowo-liściastym z wyjątkiem terenów przy Ostrowie 
Radzimskim, które stanowiły pola uprawne mieszkańców Starczanowa.

Dwie mapy katastralne z lat 1891-1892 w skali 1:5 000 przedstawiają Radzim z czasów re-
gulacji Warty wykonanej przez Królewski Inspektorat Budownictwa Wodnego w latach 1888-1892. 
Na planie przedstawiającym suplement mapy nr 22 powiatu Oborniki, obszaru Maniewo nr 99, wy-
konanej na podstawie planu z 1885 roku, nie zaznaczono zabudowy wsi, ograniczając się wyłącznie 
do obrysowania granic dawnych gruntów parafialnych i przekreślając napis „Gemarkung Radzim” 

Ryc. 18. Fragment planu przedstawiającego południową część kanału radzimskiego pt. „Plan von dem Linken 
Wartha-Ufer Radzimer Kanal laengs dem Radzimer Krug Etablissement, Kreises Obornik” z 1853 roku, 
w skali 1:2 500

Fig. 18. Fragment of a 1853 plan showing the southern part of the Radzim Channel (Plan von dem Linken  
Wartha-Ufer Radzimer Kanal laengs dem Radzimer Krug Etablissement, Kreises Obornik). Scale 1:2 500

Ryc. 19. Fragment arkusza 1786 i 1858 mapy „Messtischblatt Konigl. Preuss. landesaufn.” przedstawiającej 
Radzim i okolicę, wydanej w Berlinie w 1890 roku, w skali 1:25 000

Fig. 19. Fragment of sheets 1786 and 1858, Messtischblatt Konigl. Preuss. Landesaufn map showing Radzim 
and its vicinity, issued in Berlin in 1890. Scale 1:25 000
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(patrz aneks mapa nr 12). Zaznaczono natomiast znaczną część Warty (w obrębie „Karte 8”) wraz 
z ukształtowaniem jej lewego i prawego brzegu oraz Ostrów Radzimski. Podobnie jak na wcześniej-
szym planie na wyspie nie zaznaczono grodziska, natomiast nakreślono zmiany jej kształtu spowo-
dowane regulacją rzeki, w trakcie której poszerzono lewe ramię Warty przez okrojenie zachodniej  
i południowo-zachodniej części Ostrowa Radzimskiego oraz znaczne nadbudowanie w jego po-
łudniowej części (w miejscu, gdzie woda od dawna nanosiła i odkładała dużą ilość piasku i żwiru) 
wrzecionowatego nasypu. Natomiast na planie przedstawiającym suplement mapy nr 23 powiatu 
Oborniki, obszaru Maniewo nr 99, wykonanej na podstawie planu z 1885 roku, w Radzimiu zazna-
czono drogę, grunty rolne i zabudowania leśnictwa (cztery budynki) oraz folwarku (cztery budynki; 
patrz aneks mapa nr 12). Nakreślono prawy i lewy brzeg Warty (w obrębie „Karte 9”) wraz ze zmia-
nami powstałymi w efekcie regulacji rzeki. Zaznaczono okrojenie lewego brzegu oraz nasypanie 
wrzecionowatego nasypu nadbudowującego i wydłużającego wyspę w kierunku południowym.

Plan katastralny z 1912 roku w skali 1:5 000 obejmujący południowo-wschodnią część wsi 
(„Karte 9”) przedstawia podobną sytuację jak suplement mapy nr 23 obszaru Maniewo nr 99 z lat 
1891-1892 (patrz aneks I, mapa nr 14, por. mapa nr 13). Na mapie wykreślono napisy informujące 
o przynależności obszarów leśnych i części gruntów wsi do „Gemarkung Königliche Forst Warthe-
wald”. Częściowo przedstawiono koryto Warty wraz z wrzecionowatym nasypem przedłużającym 
Ostrów Radzimski. Ponadto na prawym brzegu rzeki umieszczono napis „Gemarkung Starczanowo”, 
poświadczający przynależność tych gruntów do Starczanowa.

Polska mapa „Obóz Ćwiczebny Biedrusko pod Poznaniem” w skali 1:25 000 wydana w 1925 
roku, już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, jest w gruncie rzeczy kalką poprzedniego przed-
stawienia kartograficznego z 1910 roku (patrz aneks I, mapa nr 15, por. ryc. 20). Plan zaopatrzono  
w nowe polskie opisy, osady nie nazwano, przypisując teren Leśnictwu Kąty. Zaznaczono leśni-
czówkę, zabudowania gospodarstwa, cmentarz („Cm.”) oraz nieznacznie pomniejszone grunty rolne 
względem przedstawionych na wcześniejszych planach. Nazwę „L. Radzym” z bliżej nieustalonych 
powodów umieszczono przy zabudowie znajdującej się kilka kilometrów na południowy zachód od 
wsi. Na planie nie zaznaczono ruin i karczmy odnotowanych na przedstawieniu kartograficznym 
wydanym w Berlinie w 1890 roku. Do obozu ćwiczebnego w Biedrusku nie włączono osady, nato-
miast przyłączono pobliskie lasy zlokalizowane na południowy zachód od Radzimia.

Przedstawienie z 1933 roku w skali 1:25 000 uwzględnia już dalsze przemiany Warty na wy-
sokości Radzimia: prawa jej odnoga praktycznie uległa zanikowi, zmieniając się w podmokły teren 
z trzema zbiornikami wodnymi, które należy uznać za starorzecza zasilane dwoma strumieniami 
(patrz aneks I, mapa nr 16, por. ryc. 20). Zbliżone stosunki wodne panują na tym terenie właściwie do 
dziś. Na mapie odnotowano leśniczówkę Radzim z zabudową i budynki gospodarstwa, zaznaczono 
(dwoma krzyżykami) dawny cmentarz. Zmianie nie uległ areał gruntów rolnych w osadzie ani ten na 
prawym brzegu należący do mieszkańców Starczanowa.

Mapa z 1944 roku w skali 1:25  000 przedstawia podobną sytuację jak wcześniejszy plan  
z 1933 roku (patrz aneks I, mapa nr 17, por. aneks I, mapa nr 16). Warta opływa Ostrów Radzim-
ski wyłącznie z lewej strony, dawne prawe ramię stanowi starorzecze z czterema niewielkimi wrze-
cionowatymi zbiornikami wodnymi. Osada zmieniła nazwę na „Freudenau” i wówczas wchodziła 
w skład „Staatl Forst Eckstelle”. Zaznaczono dawny cmentarz, zabudowania gospodarstwa i leśni-
czówki wraz z niewielkimi gruntami rolnymi.

Na mapie topograficznej w skali 1:10  000 z 2001 roku nie zaznaczono Radzimia (ryc. 21, 
obszerny fragment planu patrz aneks I, mapa nr 18). Na terenie, na którym kiedyś znajdowała się 
osada, występuje las mieszany z przewagą sosny. Zaznaczono niewielki staw i krzyż w miejscu daw-
nego kościoła. Zachowany został dawny układ dróg gruntowych z Radzimia do Maniewa i nieist-
niejącego Trzuskotowa. Ostrów Radzimski przedstawiony jest jako wrzecionowaty półwysep, który  
z lewej strony opływa Warta, z prawej zaś znajduje się starorzecze z czterema niewielkimi zbiorni-
kami wodnymi. W północno-zachodniej części wrzecionowatej wyspy układ warstwic zarysowuje 
kształt grodziska.

Ryc. 20. Fragmenty map z pierwszej połowy XX wieku, w skali 1:25 000, pokazujących osadę Radzim i po-
stępujący proces zarastania starorzecza Warty po prawej stronie Ostrowa Radzimskiego, A – frag-
ment mapy „Obóz Ćwiczebny Biedrusko” wydanie prowizoryczne z 1925 roku, reprodukcja z mapy 
niemieckiej w skali 1:25 000 z 1916 roku, B – fragment mapy z 1933 roku w skali 1:25 000

Fig. 20. Fragments of maps, first half of the 20th century, scale 1:25 000, showing the village of Radzim 
and the progressing overgrowth of the Warta old river bed to the right of Ostrów Radzimski, A – 
fragment of a map Obóz Ćwiczebny Biedrusko [Biedrusko Training Camp], provisional 1925 edition, 
reproduction from a 1916 German map, scale 1:25 000, B – fragment a of 1933 map, scale 1:25 000
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Ryc. 21. Fragment mapy topograficznej „Rez. Śnieżycowy Jar (N-33-130-B-b-3) – 
Białęgi (N-33-130-B-b-4)” obejmującej obszar nieistniejącej wsi Radzim  
i okolicy, wydanej w Poznaniu w 2001 roku, w skali 1:10 000

Fig. 21. Fragment of a topographic map Rez. Śnieżycowy Jar (N-33-130-B-b-3) – 
Białęgi (N-33-130-B-b-4) covering the area of the non-existent village  
of Radzim and its vicinity. Issued in Poznań (2001). Scale 1:10 000

szerokość około 25 metrów. Na prawym brzegu przy wyspie znajdowały się pola uprawne otoczone  
z trzech stron lasem, na lewym zaś zabudowa wsi Radzim. Na planach zaznaczono rozebrany w 1843 
roku kościół, plebanię z budynkami gospodarczymi, cmentarz, gospodarstwo prywatne i leśniczów-
kę z budynkami gospodarczymi. Natomiast na mapach z lat osiemdziesiątych-dziewięćdziesiątych 
XIX wieku wyspa przybiera już kształt zbliżony do współczesnego. W ramach regulacji Warty przez 
Królewski Inspektorat Budownictwa Wodnego przede wszystkim okrojono zachodnią część wyspy, 
poszerzając lewe ramię rzeki. Usypano również wrzecionowaty nasyp, przedłużając Ostrów Radzim-
ski w miejscu, gdzie wcześniej znajdowała się część wyspy nieznacznie wyniesiona ponad lustro 
wody. W efekcie główny nurt skierowano w lewe ramię Warty zwane kanałem radzimskim. Na pla-
nach nie zaznaczono kościoła ani plebanii. Zmianie uległa zabudowa leśnictwa, naniesiono cmen-
tarz i budynki gospodarstwa. Na prawym brzegu Warty nadal znajdowały się pola uprawne, o czym 
świadczą późniejsze mapy i wspomnienia najstarszych mieszkańców Starczanowa; pola obsadzono 
lasem dopiero w latach czterdziestych-pięćdziesiątych XX wieku. Na początku XX wieku, czyli po 
regulacji rzeki, Ostrów Radzimski opływały wody Warty dwiema odnogami. Kamienne ostrogi wy-
budowane przed wyspą na prawym brzegu rzeki kierowały główny nurt w lewą odnogę. W efekcie 
prawa z czasem uległa zamuleniu, tworząc starorzecze – pokazują to mapy z lat trzydziestych-czter-
dziestych ubiegłego stulecia (aneks I, mapa nr 16 i 17).

Uzyskane „obrazy” należy zweryfikować informacjami i danymi z zakresu geologii, geomor-
fologii i hydrologii oraz materiałami z badań wykopaliskowych (por. graf, kaniecki 2008, s. 359). 

Podsumowanie uzyskanych z powyższej analizy wyników pozwala na zarejestrowanie 
zmiennych w dość długim czasie przemian koryta Warty i przestrzeni topografii wyspy oraz prze-
kształceń układu komunikacyjnego i stosunków leśnych wokół Radzimia. Nie jest to oczywiście 
pełen obraz przemian. Tak czy inaczej w znacznym stopniu wzbogaca wiedzę o siłach przyrodni-
czo-hydrograficznych oraz działalności człowieka wpływających na przemiany topograficzne w tej 
okolicy. Dzięki szczegółowej analizie omówionych przedstawień kartograficznych z różną dokładno-
ścią udało się umiejscowić topograficznie wiele elementów tej przestrzeni, o których mówią źródła 
pisane, w tym m.in. informacje o kościele parafialnym, plebanii, młynie wodnym, zabudowaniach 
gospodarczych probostwa, nowym cmentarzu parafialnym, gospodarstwie prywatnym, zabudowie 
leśnictwa i karczmie. Zestawiając z kolei te dane metodą retrogresywną, z dużą dozą prawdopodo-
bieństwa można było odtwarzać przypuszczalny wygląd wsi oraz Ostrowa Radzimskiego. Oczy-
wiście ze względu na umowność zapisów na mapach i enigmatyczność źródeł pisanych obraz ten 
jest nieco uproszczony, ale ważny dla pełniejszej prezentacji zjawisk i procesów osadniczych, jakie 
zachodziły tu przede wszystkim w czasach nowożytnych, z możliwością przeniesienia niektórych  
z nich na czasy wcześniejsze.

Najbliższa okolica Radzimia co najmniej od XVIII wieku wykazywała duży stopień zalesie-
nia, stan ten utrzymał się do dziś (HŁadyŁowicz 1932, s. 95). Wpływ na to miały słabo urodzajne pokła-
dy piasków zwałowych moreny dennej występujące w okolicy Radzimia. Gleby urodzajne w postaci 
glin zwałowych występują dopiero w okolicy Murowanej Gośliny i Uchorowa (por. zajcHowSka 1953).

Największe zmiany widzimy, obserwując linię brzegową Warty, kształt wyspy i zabudowania 
w osadzie (ryc. 22). Na mapach z lat czterdziestych-sześćdziesiątych XIX wieku Warta na południo-
wy wschód od wyspy płynęła korytem o szerokości do 130 m, następnie rozdzielała się na dwa ra-
miona opływające Ostrów Radzimski. Główny nurt rzeki opływał wyspę z prawej strony ramieniem 
o średniej szerokości około 80 m, natomiast lewe, boczne ramię w najwęższym miejscu osiągało 

Ryc. 22. Graficzne przedstawienie Radzimia i najbliższej okolicy na podstawie map pruskich,  
A – lata czterdzieste-sześćdziesiąte XIX wieku, B – lata osiemdziesiąte-dziewięćdziesiąte 
XIX wieku, 1 – prawy brzeg rzeki, pola uprawne mieszkańców Starczanowa, 2 – koryto 
Warty, 3 – Ostrów Radzimski, 4 – lewy brzeg rzeki, obszar dawnej wsi, 4a – kościół para-
fialny, 4b – plebania i folwark parafialny, 4c – cmentarz tzw. nowy, 4d – zabudowa leśnic-
twa Radzim, 4e – gospodarstwo prywatne

Fig. 22. Graphic representation of Radzim and its vicinity based on Prussian maps,  
A – 1840s-1860s, B – 1880s-1890s, 1 – right river bank, fields cultivated by the inhabitants 
of Starczanowo, 2 – the Warta river bed, 3 – Ostrów Radzimski, 4 – left river bank, area of 
the former village, 4a – parish church, 4b – rectory and parish farm, 4c – the so-called new 
cemetery, 4d – the buildings of the forestry of Radzim, 4e – private farmsteads
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Ostrów Radzimski na przestrzeni wieków był wielokrotnie zasiedlony. Widocznym świadec-
twem obecności ludzi na wyspie po ponad sześciuset pięćdziesięciu latach są nienaturalne pagórki 
i rowy będące reliktami średniowiecznego grodu o kilku fazach rozwoju. Niestety źródła kartogra-
ficzne nie dostarczają informacji, jak owe relikty wyglądały pięćset czy trzysta lat po opuszczeniu 
wyspy przez ludzi w pierwszej połowie XIV wieku. Cennych danych dostarczają plany Ostrowa Ra-
dzimskiego i najbliższej okolicy wygenerowane z lotniczego skanowania laserowego (ryc. 8). Na ich 
podstawie można precyzyjnie wskazać znajdujące się obecnie na wyspie trzy kopce i słabo widoczne 
pozostałości dwóch fos i wałów we wschodniej części Ostrowa Radzimskiego. Na stan zachowania 
grodziska wpływ miały prace regulacyjne na Warcie. Najprawdopodobniej w ich efekcie powstały 
niewielkie wyniesienia w zachodniej części wyspy, a być może i któryś z kopców – dotychczas nie-
badanych wykopaliskowo. Natomiast wyniesienie w centralnej części może stanowić pozostałość 
dawnego podgrodzia (HenSel, Hilczer-kurnatowSka 1980, s. 365-366; por. wielgoSz-SkoruPka 2005,  
s. 344; kościesza-kosmowski 2008, s. 71). Dodatkowych informacji o strukturach przestrzennych byłej 
wsi Radzim i jej najbliższej okolicy dostarczają również wizualizacje Numerycznego Modelu Terenu.

Rekonstrukcja przestrzeni topograficznej i kulturowej  
w perspektywie pochodnych lotniczego skanowania laserowego 
oraz prospekcji terenowej

Wiązki laserowe w trakcie prospekcji lotniczej – rejestrując nawet niewielkie deniwelacje terenu – 
pozwalają na wykrycie oraz interpretację śladów przeszłej działalności człowieka10. Celem skano-
wania stało się zarejestrowanie tych pozostałości, które do dziś istnieją i charakteryzują się własną 
formą terenową. Dodatkowo pozwoliło to również spojrzeć na interesujący nas teren z perspektywy 
szeroko płaszczyznowej, która często pozwala na nową interpretację całych krajobrazów (mlekuž 
2013a; 2013b).

Pomiarów nie wykonano na potrzeby badań archeologicznych, a zostały pozyskane z pań-
stwowego zasobu w dwóch formach, jako gotowy produkt pochodnych ALS (Airborne Laser Scan-
ning) w formie NMT (Numeryczny Model Terenu) oraz sklasyfikowanej chmury punktów. Mając 
na uwadze założenia programu ISOK11 oraz jego pochodnych produktów, dane NMT wykorzystano 
jedynie do celów wstępnych i poglądowych przy zamawianiu oraz inspekcji chmury punktów. Ta 
uległa ponownej klasyfikacji12, pozwalając na podwyższenie liczby punktów pomiarowych przypi-
sanych do powierzchni ziemi, a tym samym zwiększając dokładność przestrzenną wygenerowanego 
modelu13 (ryc. 23).

Wygenerowany numeryczny model powierzchni ziemi został następnie poddany dalszej ob-
róbce mającej za zadanie możliwie jak najwyraźniej uwypuklić nierówności terenu14, które następ-
nie mogły zostać poddane interpretacji (rączkowski 2002; Palmer, cowley 2010; Palmer 2013).

10 Lotnicze skanowanie laserowe z powodzeniem stosowane jest jako jedna z nieinwazyjnych archeologicznych metod  
badawczych od 2000 roku (Holden, Horne, Bewley 2002; oPitz, cowley 2013); więcej na temat metody oraz jej aplikacji na 
gruncie polskiej archeologii np. BanaSzek 2014; kiarSzyS, SzalaSt 2014; wroniecki, jaworSki, koStyrko 2015.

11 Jednym z głównych założeń programu ISOK jest stworzenie systemu przeciwdziałania katastrofom naturalnym, stąd NMT 
stworzony na jego potrzeby jest często niekorzystny do celów archeologicznych (więcej na ten temat kiarSzyS, SzalaSt 2014).

12 Klasyfikacja została wykonana przy pomocy program LASTOOLS (nature). Klasyfikacja na potrzeby projektu ISOK została 
wygenerowana przy wykorzystaniu „agresywnego” algorytmu, którego celem jest wytworzenie pochodnego numerycz-
nego modelu terenu, tak aby reprezentował możliwie wiernie rzeźbę terenu. Skutkiem tego działania jest pozbycie się du-
żej liczby pomiarów, które mogły zostać zebrane na powierzchni mało charakterystycznych lub niewielkich obiektów –  
np. poszycia leśnego czy obiektów archeologicznych (więcej na ten temat kiarSzyS, SzalaSt 2014).

13 Około pięciu pomiarów na 1 m2, o średniej odległości pomiędzy pomiarami 55 cm pozwoliło na wygenerowanie NMT o oczku 
siatki wynoszącym 50 cm.

14 W tym celu wykorzystano algorytmy zawarte w oprogramowaniach RVT oraz LiVT. Więcej na temat zastosowanych wizu-
alizacji HeSSe 2010; zakšek, oštir, kokalj 2011; kokalj, zakšek, oštir 2013.

Na podstawie wygenerowanych wizualizacji udało się wyodrębnić obiekty o regularnym 
kształcie, charakteryzujące się formą zarówno wklęsłą, jak i wypukłą, które zostały zinterpretowane 
jako pozostałości dawnych zabudowań (ryc. 24). Część z nich (oznaczona wskaźnikami) widoczna 
jest także na zdjęciu wykonanym w grudniu 1944 roku. Nisko znajdujące się nad horyzontem słońce 
wyraźnie oświetla południowo-zachodnie stoki niewielkich wyniesień w miejscu, gdzie kiedyś stały 
zabudowania. Współcześnie teren ten jest zalesiony, tak samo jak przestrzeń oznaczona nr. 1 znajdu-
jąca się na północ od ostrowa radzimskiego; w 1944 roku miejsce to najprawdopodobniej było nadal 
poddawane uprawie (ryc. 25). 

Ryc. 23. Graficzne przedstawienie gęstości pomiarów ALS na 1 m2. Oba zobrazowania przedstawiają te same dane, 
które zostały poddane różnym algorytmom klasyfikującym chmurę punktów. Po lewej klasyfikacja wykonana 
na potrzeby programu ISOK, po prawej klasyfikacja własna

Fig. 23. Graphic representation of the density of ALS measurements per 1 m2. Both images show the same data sub-
jected to different algorithms classifying the point cloud. On the left is the classification made for the ISOK 
programme, on the right our own classification

Ryc. 24. Fragment współczesnego krajobrazu byłej wsi Radzim. Po lewej zdjęcie lotnicze oraz po prawej wizualizacja 
pochodnych ALS (MSII, analiza spadku, cieniowanie z wielu kierunków). Strzałki wskazują dwa przykładowe 
ślady po zabudowie

Fig. 24. Fragment of the contemporary landscape of the former village of Radzim. Left, aerial photo; right, ALS-deri-
ved visualisation (MSII, slope, hillshading from multiple directions). Arrows point to traces of two buildings 
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Ryc. 25. Archiwalne zdjęcie lotnicze wykonane w grudniu 1944 roku, na 
którym widać pozostałości wsi Radzim (oznaczone wskaźnikami),  
1 – pola uprawne na prawym brzegu Warty15

Fig. 25. Archival aerial photo taken in December 1944 showing the relics of 
the village of Radzim (pointed by arrows), 1 – farm fields on the right 
bank of the Warta River16

Kolejnym etapem była identyfikacja sieci dróg oraz dawnego układu i podziału pól na pra-
wym brzegu Warty (ryc. 26). Zbliżony układ pól do tego czytelnego na wizualizacjach NTM można 
dostrzec również na mapach z połowy XIX wieku, jednak nie jest on przedstawiony na mapie wyda-
nej w 1911 roku. Na tej podstawie interpretować można, że zanik uprawy w tym miejscu nastąpił 
pomiędzy drugą połową XIX a pierwszą dekadą XX wieku.

Na podstawie pochodnych lotniczego skanowania laserowego wytypowane zostały obiekty, 
którym przypisano związek z historią wsi Radzim. Spośród widocznych w terenie elementów po-
przedzających powstanie zabudowań, które udało nam się zlokalizować, wymienić należy grodzisko 
wczesnośredniowieczne i z początków późnego średniowiecza znajdujące się na przeciwnym brzegu 
Warty (ryc. 5, 8). Wśród obiektów jednoznacznie zidentyfikowanych jako obiekty powstałe po okre-
sie funkcjonowania osadnictwa w tym miejscu należy wymienić ślady pozostawione przez Wojsko 
Polskie lub związanych z działalnością wojskową podczas II wojny światowej w postaci okopów oraz 
wyraźne ślady gospodarki leśnej w tym ślady po orce.

Z funkcjonowaniem wsi Radzim oraz późniejszym okresem, gdy istniała tu jedynie leśni-
czówka, można wiązać dwa wyraźne skupiska zabudowań (ryc. 26). Jedno z nich zostało przedsta-
wione na mapie z 1843 roku, która swoim zasięgiem obejmuje jedynie część zabudowań zarejestro-
wanych na podstawie interpretacji NMT (ryc. 27). Mapa z 1911 roku oraz plan związany z rozbudową 

15 Zdjęcie zostało pozyskane w ramach grantu realizowanego przez mgr. Mikołaja Kostyrkę, finansowanego przez The Kos-
ciuszko Foundation.

16 The photo was obtained under a grant realised by Mikołaj Kostyrko, financed by the Kosciuszko Foundation.

Ryc. 26. Interpretacja krajobrazu byłej wsi Radzim na podstawie pochodnych ALS

Fig. 26. ALS-derived interpretation of the landscape of the former village of Radzim

leśniczówki z tego samego roku (ryc. 28) wyraźnie przedstawiają strukturę organizacji przestrzeni 
w tym miejscu i są zbieżne z interpretacjami pochodnych lotniczego skanowania laserowego. W obu 
przypadkach budynki rozłożone są w ramach przestrzeni, która tworzy pomiędzy nimi plac na pla-
nie zbliżonym do prostokąta. Można wnioskować, że wcześniej te zabudowania formowały osobne 
gospodarstwa z centralnym placem, na którym mogły odbywać się główne działania życia społecz-
nego i gospodarczego. W ramach gospodarstwa związanego z leśniczówką wyraźnie wyróżniają się 
dwie wypukłe formy terenu, które powstały na skutek zapadnięcia się budynków ceglanych. Naj-
prawdopodobniej w tym miejscu znajdował się wcześniej budynek mieszkalny oraz stodoła (ryc. 27, 
gospodarstwo 1 oraz ryc. 29 i 32). Dziś pozostałości budynku mieszkalnego formują wyraźnie rysu-
jący się w terenie pagórek, do którego od strony zachodniej przylega zagłębienie w terenie. Jest ono 
obecnie głębokie zaledwie na 1 m, jednak z planów z 1911 roku wynika, że w tym miejscu znajdowa-
ła się podpiwniczona część leśniczówki, której strop znajdował się na wysokości 3 m (ryc. 31). 

Zarejestrowane ślady po zabudowaniu naprzeciwko leśniczówki, w północno-wschodniej 
części gospodarstwa zdają się sugerować, że tam również stał budynek o niewielkich rozmiarach 
(8  ×  6  m) i kamiennym fundamencie oraz ceglanych ścianach. Z pozyskanych planów wynika,  
że w tym miejscu znajdowała się piwnica ziemna (ryc. 29 i 32).

Z perspektywy prospekcji terenowej w tym miejscu uwagę zwraca stosunkowo dobrze za-
chowana studnia ceglana (ryc. 30), która dziś jest jedynie częściowo zasypana i znajduje się parę 
metrów na północ od jednej z wyniesionych form terenowych, powstałej na skutek zawalenia się 
ceglanego budynku. W tym miejscu najprawdopodobniej znajdowała się stodoła. Przy tym samym 
budynku od strony południowej znajduje się obniżona przestrzeń formująca nieckę o wymiarach 
6 × 10 m; dziś zagłębienie to nie przekracza 1 m poniżej poziomu gruntu. Być może w tym miejscu 
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również znajdowała się piwniczka, nie jest jednak ona oznaczona na żadnym ze znanych planów. 
Czytelny ślad po innej niewielkiej piwniczce został zarejestrowany w północnej części byłego bu-
dynku stodoły (ryc. 27, gospodarstwo 1). Do dziś w terenie czytelny jest podział wewnętrzny stodoły 
na poszczególne przegrody, ten jednak nie jest możliwy do zinterpretowania na podstawie dostępne-
go NMT ze względu na zbyt niską rozdzielczość przestrzenną.

Ryc. 27. Interpretacja struktury przestrzennej byłej wsi Radzim na podstawie wizualizacji 
NMT, 1 – gospodarstwo 1, 2 – gospodarstwo 2 (patrz również ryc. 32)

Fig. 27. Interpretation of the spatial structure of the former village of Radzim based on 
NMT visualisation, 1 – farmstead 1, 2 – farmstead 2 (see also Fig. 32)

Ryc. 28. Fragment mapy Messtischblatt 
„Łukowo, godło 3367” z 1911 roku, 
w skali 1:25 000

Fig. 28. Fragment of 1911 map Messtisch- 
blatt ‘Łukowo, godło 3367’, scale 
1:25 000

Ryc. 29. Plan przedstawiający organizację przestrzenną zabudowań związanych z leśniczówką w Radzimiu 
z 1911 roku, 1 – budynek mieszkalny, 2 – drewutnia, 3 – studnia, 4 – stodoła, 5 – podwórze, 6 – szopa, 
7 – chlew, 8 – murowana stodoła, 9 – piec, 10 – ogród, 11 – ziemna piwnica, 12 – „wychodek”

Fig. 29. 1911 plan showing the spatial organisation of the buildings related to the forester’s lodge in Radzim,  
1 – residential  building, 2 – woodshed, 3 – well, 4 – barn, 5 – yard, 6 – shed, 7 – pigsty, 8 – brick barn, 
9 – furnace, 10 – garden, 11 – cellar dug into the ground, 12 – ‘latrine’
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Reszta śladów jest mało zróżnicowana, co może sugerować, że materiał, z którego zostały 
zbudowane znajdujące się tu wcześniej budynki, był mniej trwały. Jedynie w ramach prospekcji tere-
nowej udało się zarejestrować niewyraźnie rysującą się strukturę z dużych kamieni, które wcześniej 
mogły stanowić fundamenty drewutni (ryc. 27 i 29). Pozostałości pieca oraz „wychodka” nie zostały 
zarejestrowane zastosowanymi metodami badawczymi.

Kolejne gospodarstwo, którego ślady zachowały się w czytelny sposób, znajduje się bliżej 
koryta Warty w południowo-wschodniej części byłego Radzimia (ryc. 27, gospodarstwo 2). To gospo-
darstwo zostało zwizualizowane na mapie z końca XIX wieku. Jego współczesny kształt jest bardzo 
zbliżony do wyżej wspomnianego przedstawienia. Budynek znajdujący się najbliżej rzeki, o wymia-
rach 10 × 12 m był najprawdopodobniej w całości podpiwniczony oraz zbudowany z cegły. Lokalizacja 
tego miejsca z perspektyw wzroku człowieka jest wyraźnie czytelna ze względu na dość dobry stan 
zachowania piwnicy, dziś jeszcze głębokiej na około 1,5 m. W terenie wyróżniają się również trzy 
obiekty wypukłe znajdujące się w miejscach, w których na mapie przedstawione są zabudowania 
związane z tym gospodarstwem. Tak jak w poprzednim przypadku na tyłach jednego z zabudowań 

Ryc. 30. Studnia w dawnej wsi Radzim

Fig. 30. Well in the former village of Radzim

Ryc. 31. Plan przedstawiający przekrój przez budynek leśniczówki w Radzimiu z 1911 roku

Fig. 31. 1911 plan showing a cross section through the forester’s lodge in Radzim

Ryc. 32. Wizualizacja NMT oraz dokumentacja fotograficzna przedstawiająca dzisiejszy stan zachowania relik-
tów zabudowań byłej wsi Radzim, 1 – murowana stodoła, 2 – wolnostojąca piwnica ziemna, 3 – budy-
nek mieszkalny, 4 – stodoła, 5 – drewutnia

Fig. 32. NMT visualisation and photographic documentation showing the present state of the relics of buil-
dings in the former village of Radzim, 1 – brick barn, 2 – free-standing cellar, 3 – residential building, 
4 – barn, 5 – woodshed
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znajduje się nieznaczne podłużne zagłębienie (10 × 4 m), dziś słabo widoczne w terenie. Najprawdo-
podobniej jest to budynek konstrukcji drewnianej o przeznaczeniu gospodarczym. 

Ze względu na swój kształt oraz rozmiar uwagę zwracają  ślady budynku murowanego znaj-
dującego się na prawo od dawnej bramy gospodarstwa. Teraz jest w całości porośnięty gęstą trawą, 
jednak zarówno na podstawie prospekcji terenowej, jak i pochodnych ALS można wyczytać struk-
turę tego założenia, które było wewnętrznie podzielone. Być może, tak jak w wyżej opisywanym 
gospodarstwie, była to stodoła z wydzielonymi boksami. Dziś przez teren gospodarstwa przebiega 
droga prowadząca do szkółki leśnej oraz śladów po okopach wojskowych znajdujących się przy ko-
rycie Warty.

Dodatkowym obiektem, który udało się zidentyfikować, jest nieistniejący już staw przylega-
jący do leśniczówki, który pojawia się na mapach dopiero pod koniec XIX wieku – być może powstał 
on z inicjatywy nowego właściciela17. Ze względu na późniejsze przemiany Radzimia nie udało się 
zidentyfikować w terenie ani zaobserwować na podstawie pochodnych ALS śladów po gospodar-
stwie znajdującym się naprzeciwko plebanii, zaznaczonym na mapie z połowy XIX wieku. Być może 
przy okazji rozbiórki kościoła i plebanii wywiezione zostały także pozostałości tego gospodarstwa. 
Możliwe jest również, że materiał, z którego zostało ono zbudowane oraz późniejsze zagospodaro-
wanie terenu nie pozwoliły na przetrwanie śladów po interesujących nas zabudowaniach. Podobnie 
wygląda kwestia obu cmentarzy, mimo że z ich lokalizacją nie było problemów. Jednak na podsta-
wie wykorzystanych metod pozostałości po nich nie były możliwe do identyfikacji w trakcie wizyty  
w terenie.

Pomimo starań – na podstawie posiadanych danych – nie jest możliwe dokładne wskazanie 
granic działki, na której stał kościół wraz z plebanią. Przy porównaniu planów sprzed poszerzenia 
koryta rzeki Warty oraz tych po nim, a także uwzględnieniu stanu współczesnego widoczny jest 
znaczny ubytek fragmentu gruntu w miejscu, w którym wcześniej mógł stać kościół wraz z przyle-
gającymi do niego budynkami. Na historycznych mapach na południowy wschód od kościoła grani-
cę działki stanowiło zejście w kierunku rzeki Warty przebiegające na linii południowy zachód–pół-
nocny wschód. W tym miejscu podobne zejście istnieje do dziś, nie ma jednak pewności, że jest tym 
samym, które zostało przedstawione na danych kartograficznych. Dzięki temu, że zachowały się pla-
ny oraz pozostałości wyżej wspomnianego gospodarstwa, na którego terenie znajdowała się leśni-
czówka, możemy wnioskować, że działka kościelna położona była w podobnej relacji do dziś istnie-
jącego zejścia, jak to zostało przedstawione na historycznych planach (ryc. 32). Wspomniane zejście 
znajduje się na przedłużeniu linii łączączej relikty murowanej stodoły oraz budynku mieszkalnego 
(ryc. 17, 22, 29). W związku z powyższym dokładnej lokalizacji kościoła należy dopatrywać się na 
północny zachód od opisywanego miejsca. Na danych ALS widoczna jest w tym miejscu niewielka 
wypukła forma terenowa o kształcie zbliżonym do prostokąta o boku 25 oraz 9 metrów (ryc. 33). 
Jednoznaczna interpretacja jej pochodzenia nie jest możliwa. Z jednej strony jej wymiary zbliżone są 
do wymiarów kościoła, z drugiej strony lokalizacja nie byłaby zgodna z tym, co przedstawiają mapy. 
Domyślać się zatem można, że w tym miejscu znajdować się mogła plebania. Nie sposób również 
wykluczyć, że jest to forma terenu związana z późniejszą działalnością człowieka w tym miejscu.

Środowisko przyrodnicze okolic Radzimia

Współczesne środowisko przyrodnicze w okolicy Radzimia, mimo długotrwałej presji antropogenicz-
nej, ciągle zachowuje dość wierne związki z warunkami siedliskowymi kształtowanymi przez rzekę 
Wartę, na co istotny wpływ ma jego leśny charakter. Świadczy o tym typowy dla przełomowych 
dolin rzecznych strefowy układ gleb i roślinności. Przy brzegach rzeki oraz na obrzeżach starorzecza, 

17 Zastanawiający jest brak oznaczenia go na szczegółowym planie z 1911 roku (ryc. 28).

Ryc. 33. Przybliżone miejsce lokalizacji plebanii

Fig. 33. Approximate location of the rectory

w wąskiej strefie oddziaływania średnich stanów wody, z osadów mineralnych i organicznych two-
rzy się skała macierzysta, będąca podstawą stale „odmładzanych” gleb aluwialnych – mad rzecz-
nych inicjalnych. Stanowią one siedlisko zespołu wiklin nadrzecznych (Salicetum triandro-viminalis, 
Lohm. 1952), które nie zajmuje tu dużych powierzchni i jest reprezentowane przez niewielkie sku-
pienia krzewiastych wierzb wąskolistnych: trójpręcikową (Salix triandra L.), wiciową (Salix vimina-
lis L.) i purpurową (Salix purpurea L.). Zbiorowisko to jest uwarunkowane nie tylko przez czynniki 
edaficzne; jego występowanie przy korycie rzecznym ma także związek z mechanicznym wpływem 
na spływ kry lodowej na roślinność przybrzeżną. Wymienione gatunki wierzb są do tego lepiej przy-
stosowane niż formy drzewiaste o sztywnych łodygach – mają elastyczne pędy, uginające się pod 
naporem kry, a w wypadku uszkodzenia bardzo łatwo odnawiają się wegetatywnie. W przełomo-
wym odcinku doliny Warty wikliny nadrzeczne mają najczęściej typową (niezabagnioną) postać, 
charakterystyczną dla siedlisk tzw. wałów przykorytowych (ratyńska 2001) i są z natury podatne 
na wnikanie roślin synantropijnych, w tym obcych drzew jak częsty, także w rejonie Radzimia, klon 
jesionolistny (Acer negundo L.) pochodzący z Ameryki Północnej (danielewicz 1993). 

W miejscach nieco bardziej oddalonych od brzegu rzeki, na ogół poza zasięgiem oddziały-
wania kry lodowej, znajdują się nieliczne stanowiska wierzby białej (Salix alba L.) i kruchej (Salix 
fragilis L.), które na nadwarciańskich terenach o znacznie szerszej niskiej terasie zalewowej, na ma-
dach inicjalnych, tworzą drzewostan nadrzecznego łęgu wierzbowego (Salicetum albo-fragilis R. Tx. 
1955), zbiorowiska rzadkiego i zagrożonego w Polsce, podlegającego specjalnej ochronie w ramach 
sieci Natura 2000 (BorySiak 1994; 2004b; ratyńska 2001; danielewicz 2008; matuszkiewicz i in. 2013). 
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Na omawianym terenie, zwłaszcza na prawym brzegu rzeki, zachowały się fragmenty inne-
go zespołu z grupy nadrzecznych lasów łęgowych – łęgu topolowego (Populetum albae Br.-Bl. 1931). 
Pod Radzimiem głównym składnikiem jest topola biała (Populus alba L.), a znacznie rzadszym – to-
pola czarna (Populus nigra L.). Warto zaznaczyć, że mimo iż stanowiska tych drzew na terenie Po-
znańskiego Przełomu Warty są dość częste, to rzadko spotyka się na nich dobrze wykształcone płaty 
wymienionego łęgu (danielewicz, glanc 1988; danielewicz 2002), który w kraju jest zaliczany do naj-
bardziej zagrożonych zbiorowisk leśnych i stanowi priorytetowe siedlisko przyrodnicze sieci Natura 
2000 (BorySiak 2004a; matuszkiewicz i in. 2013). 

Stosunkowo najczęściej, choć na niewielkiej powierzchni, występują fragmenty łęgu jesio-
nowo-wiązowego (Ficario-Ulmetum minoris Knapp 1942 em. J. Mat. 1976), zbiorowiska wyróżniają-
cego się w Poznańskim Przełomie Warty wśród wszystkich zespołów leśnych pod względem stanu 
zachowania i bogactwa florystycznego (ratyńska 2001). Jego płaty są rozmieszczone w wyżej po-
łożonych i rzadko zalewanych miejscach doliny, na glebach typu mady rzeczne właściwe i mady 
rzeczne brunatne. Jest to las wielowarstwowy i wielogatunkowy. Najczęstszymi składnikami drze-
wostanu są: dąb szypułkowy (Quercus robur L.), wiązy – szypułkowy (Ulmus laevis L.) i polny (Ulmus 
carpinifolia Gled.), klon polny (Acer campestre L.) i jawor (Acer pseudoplatanus L.), jesion wyniosły 
(Fraxinus excelsior L.), lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.), a domieszkowymi – topola biała (Po-
pulus alba L.), osika (Populus tremula L.), świerk pospolity (Picea excelsa Link.), sosna pospolita (Pi-
nus sylvestris L.) i kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum L.). Uwagę zwracają okazałe 
dęby (Quercus), jawory (Acer pseudoplatanus L.) i paklony (Acer campestre L.). Warstwę krzewów, 
oprócz samosiewu drzew (dębu, paklonu, jaworu i lipy), tworzy leszczyna pospolita (Corylus avella-
na L.), głogi – jednoszyjkowy (Crataegus monogyna Jacq.) i dwuszyjkowy (Crataegus oxycantha L.), 
dereń świdwa (Cornus sanguinea L.), porzeczka czerwona (Ribes rubrum L.), a także zdziczała śniegu-
liczka biała (Symphoricarpos albus Duhamel). Cechą tego łęgu jest wiosenny aspekt runa z udziałem 
geofitów. W jego składzie przeważają gatunki azotolubne jak jeżyna popielica (Rubus caesius L.), 
pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica L.), kuklik pospolity (Geum urbanum L.) czy czosnaczek pospolity 
(Alliaria petiolata M. Bieb.), a także wszędobylski niecierpek drobnokwiatowy (Impatiens parviflora 
DC.). Występują w nim również inne rośliny częste w lasach łęgowych, np. kostrzewa olbrzymia (Fe-
stuca gigantea L. Vill.), złoć żółta (Gagea lutea L.) i kupkówka Aschersona (Dactylis polygama Horv.). 
Są tam także dąbrówka rozłogowa (Ajuga reptans L.), kłosownica leśna (Brachypodium sylvaticum L.) 
i kopytnik pospolity (Asarum europaeum L.), które optimum ekologiczno-socjologiczne mają w mniej 
specyficznych dla dolin rzecznych lasach dębowo-grabowych. Opisywany łęg jesionowo-wiązowy 
pod względem składu florystycznego miejscami wyraźnie nawiązuje do tych zbiorowisk, co jest wy-
nikiem tzw. grądowienia łęgów – procesu, jaki zachodzi w sytuacji ograniczonych lub całkowicie 
wyeliminowanych zalewów rzecznych. Jego skutkiem są zmiany właściwości gleb (przekształcanie 
się mad rzecznych właściwych w mady rzeczne brunatne pod wpływem zaniku procesu aluwialne-
go) oraz wymiana łęgowych gatunków roślin na gatunki o mniejszych wymaganiach wilgotnościo-
wych, jaka dokonuje się najszybciej w runie, a wolniej w warstwie drzew. Dodatkowymi czynnikami 
degeneracji fitocenoz są w tym wypadku niektóre formy dawnego użytkowania lasu, wprowadzanie 
gatunków roślin obcych ekologicznie i geograficznie, a także presja zwierzyny płowej, w której wyni-
ku hamowany jest rozwój naturalnego odnowienia drzew. Niezależnie od tego, dobrze wykształcone 
płaty łęgu jesionowo-wiązowego, jak i jego postacie zniekształcone, są najcenniejszym elementem 
leśnej szaty roślinnej okolic Radzimia, której geneza jest związana z siedliskotwórczym oddziaływa-
niem rzeki na środowisko przyrodnicze. 

W rejonie dawnej osady leśnej Radzim z leśniczówką, w oddziale 59a (ryc. 34), pierwotne 
siedliska łęgu jesionowo-wiązowego oraz bardziej oddalone od rzeki siedliska kwaśnych dąbrów 
były zagospodarowane w tradycyjny sposób pod kątem potrzeb życiowych ówczesnych mieszkań-
ców wsi (rolnicza uprawa ziemi, łąkarstwo, sadownictwo). Ślad tej działalności jest widoczny m.in.  
w budowie i właściwościach gleb zaliczanych do typów gleb kulturoziemnych oraz industrio- i urba-
noziemnych. Reliktami uprawianych tu niegdyś roślin sadowniczych i ozdobnych są sędziwe jabłonie 

(Malus), śliwy (Prunus) i orzechy włoskie (Juglans regia L.), kasztanowiec zwyczajny (Aesculus 
hippocastanum L.), bez lilak (Syringa vulgaris L.) czy floks wiechowaty (Phlox paniculata). W kil-
ku miejscach wykształciły się cenne, z punktu widzenia przyrodniczego, półnaturalne, krzewiaste 
zbiorowiska szyjkowe z tarniną (Prunus), głogami (Crataegus) i okazałymi trzmielinami pospolitymi 
(Evonymus europaeus L.) o drzewkowatym pokroju. Znajduje się tu kilka enklaw zaroślowo-leśnych, 
w których zachodzą spontaniczne procesy ekologiczne prowadzące do odtworzenia formacji lasu. 
W położonym jeszcze bardziej w głębi lewobrzeżnej części doliny Warty, prawie równoległym do 
koryta rzecznego pasmowym zagłębieniu terenowym (oddział 58i, h, k), będącym zlądowiałym sta-
rorzeczem, na glebie murszastej, formację tę reprezentuje łęg jesionowo-olszowy (Fraxino-Alnetum 
W. Mat. 1952), który urozmaica dość monotonny krajobraz zdominowany przez uprawy i młodniki, 
w większości drzew iglastych. Cała roślinność tego terenu obejmuje liczne zbiorowiska nieleśne, 
w tym antropogeniczne półnaturalne i synantropijne, opisane w pracy Janiny Borysiak i Andrzeja 
Brzega (1994).

Ryc. 34. Fragment mapy przeglądowej trzech oddziałów leśnych w okolicach byłej wsi Radzim (oddziały 59, 73) 
oraz ostrowa radzimskiego (230) z widocznym podziałem na oddziały i pododdziały leśne

Fig. 34. Fragment of a survey map of three forest divisions in the vicinity of the former village of Radzim (bran-
ches 59 and 73) and Ostrów Radzimski (230) with a visible division into branches and forest subdivisions
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Na prawym brzegu Warty, w oddziale 230r (rejon grodziska) zbiorowisko łęgu jesionowo-
-wiązowego jest zachowane w lepszym stanie niż na brzegu lewym. Mimo pewnych przejawów 
degeneracji ma ono charakter naturalniejszy, zwłaszcza w składzie i strukturze drzewostanu oraz 
pod względem ilości martwego drewna, na co istotny wpływ miało zapewne ograniczenie zabiegów 
gospodarczych do minimum, a od pewnego czasu całkowite ich wyeliminowanie. 

W artykule „Pomniki i zabytki przyrody wielkopolskiej” zamieszczonym w Wydawnictwie 
Okręgowego Komitetu Orłów z 1938 roku autorzy (wodziczko, krawiec, urBański 1938, s. 283), powo-
łując się na starsze badania prowadzone przez niemieckich florystów Georga Ritschla i Friedricha 
Pfuhla, podają następujące rzadkie rośliny występujące w okolicy Radzimia: sporek pięciopręcikowy 
(Spergula pentandra), rutewka orlikolistna (Thalictrum aquilegifolium), sasanka dzwonkowata (Pul-
satilla patens), orlik pospolity (Aquilegia vulgaris), dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis).

Zróżnicowane siedliska, stały dostęp do wody stanowią też doskonałe warunki do życia licz-
nych gatunków zwierząt. Około 200 lat temu w opisie lasów wymienia się nielicznie występującą 
sarnę (Capreolus capreolus L.). Dziś w okolicach Radzimia w okresie jesieni odbywają się rykowiska 
jeleni (Cervus elaphus L.), niekiedy tak intensywne, że byki ryczą przez całą dobę (ryc. 35). 

Przebywają tu daniele (Dama dama L.) oraz sarny. Stałymi bywalcami tych okolic są dziki 
(Sus scrofa L.). Regularnie tereny te są penetrowane przez wilki (Canis lupus L.). Jednak najbardziej 
interesujące są gatunki tzw. „załącznikowe”: bóbr (Castor fiber L.), którego ślady działalności widzi-
my w wielu miejscach (ryc. 36), rzadkie owady takie jak czerwończyk (Lycaena), pachnica dębowa 
(Osmoderma eremita L.) oraz przeplatka aurinia (Euphydryas aurinia).

Odnotowano stanowiska interesujących gadów i płazów: padalca zwyczajnego (Anguis 
fragilis), rzekotki drzewnej (Hyla arborea), żmii zygzakowatej (Vipera berus), gniewosza plamiste-
go (Coronella austriaca; nowe stanowisko, niespełna 1,5 km od Radzimia), a także bezkręgowców – 
pająka tygrzyka paskowanego (Argiope bruennichi) oraz motyli: modraszka aleksis (Glaucopsyche 
alexis) i wieleny plamowstęga (Hamearis lucina). Specjalnego potraktowania wymaga świat ptaków. 
Najoryginalniejszymi przedstawicielami są orzeł bielik (Haliaeetus albicilla) i bocian czarny (Ciconia 
nigra) gnieżdżące się nieopodal Radzimia (ryc. 37). 

Ryc. 35. Jeleń byk w młodnikach na Radzimiu

Fig. 35. A stag in a young forest in Radzim

Ryc. 36. Działalność bobrów na Radzimiu

Fig. 36. Beavers’ activity in Radzim

Ryc. 37. Obrączkowanie młodych orłów bielików w Nadleśnictwie Łopuchówko. Od lewej Tadeusz Mizera i Tomasz Sobalak

Fig. 37. Ringing young white-tailed eagles in the Forest Inspectorate of Łopuchówko. From the left: Tadeusz Mizera and 
Tomasz Sobalak
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Pozostałe gatunki ornitolodzy wyróżniają na podstawie środowisk, w których one występu-
ją. Są to: koryto rzeki Warty, starorzecza, otwarte łąki i pastwiska zalewowe, środowiska leśne oraz 
powierzchnie zadrzewione. Występują tu: czapla siwa (Ardea cinerea), łabędź niemy (Cygnus olor), 
krzyżówka (Anas platyrhynchos), trzmielojad (Pernis apivorus), kania czarna (Milvus migrans), kania 
ruda (Milvus milvus), jastrząb (Accipiter gentilis), krogulec (Accipiter nisus), kokoszka wodna (Galli-
nula chloropus), łyska (Fulica atra), żuraw (Grus grus), czajka (Vanellus), brodziec piskliwy (Actitis 
hypoleucos), zimorodek (Alcedo atthis), dudek (Upupa epops), dzięcioł średni (Dendrocopos medius), 
brzegówka (Riparia riparia), świerszczak (Locustella naevia), strumieniówka (Locustella fluviatilis), 
remiz (Remiz pendulinus).

Dominującym elementem ekumeny przyrodniczej dawnego Radzimia i jego okolic od cza-
sów prahistorycznych aż po współczesne, niezależnie od przyrodniczego znaczenia rzeki Warty  
z całym jej ekosystemem, były lasy. Stanowiły i stanowią one bardzo ważny habitat mający wpływ 
na charakter tego środowiska, a jednocześnie, co ukazujemy w kolejnych rozdziałach, na charakter 
przemian osadniczych i kulturowych – gospodarczych i społecznych – w bardzo szerokiej przestrzeni 
wokół tej zaginionej dziś miejscowości. 

Środowisko leśne i jego nowożytna historia
Obszar, na którym leżał Radzim, do XV wieku porastał pas nieprzebytych puszcz ciągnący się po obu 
stronach rzeki Warty. Rozwój osadnictwa, trwający prawie nieprzerwanie od XVI do XVIII wieku, 
zmienił jego charakter. Rozpoczęła się niekontrolowana, dzika eksploatacja lasów (maciejewska-rut-
kowSka, rutkowSki 2004, s. 1). Do początków XIX wieku nie można mówić o jakiejkolwiek gospodarce 
leśnej na tym terenie. Ograniczano się do przypadkowego cięcia „po całym lesie” w poszukiwaniu 
odpowiedniego drewna na opał i budulec. Dewastowano lasy przez wypas bydła i owiec (Ovis). Znaj-
dowały się tu też przynoszące duże dochody barcie.

Nowoczesną, planową gospodarkę leśną na terenie wsi Radzim i w otaczających ją lasach 
wprowadzono 200 lat temu. Inicjatorem zmian był Andrzej Marcin hrabia Bończa Miaskowski – ka-
waler maltański, ostatni komandor poznański joannitów. To on na początku XIX wieku ustanowił 
leśniczego w Maniewie i zlecił sporządzenie planu urządzenia lasu, który obejmował opis ogólny, re-
jestr taksacyjny, rejestr powierzchniowy oraz mapy. Do dziś w archiwum Nadleśnictwa Łopuchówko 
zachował się „Opis Leśnictwa Maniewo” z 1826 roku, zawarty w aktach archiwalnych rycerzy zako-
nu maltańskiego joannitów poznańskich (ryc. 38; ANŁ, Generelle Forst Beschreibung).

Od początku XIX wieku lasem maniewskim opiekował się leśniczy (wtedy tytułowany  
Heideläufer) Franz Lipiński. W 1826 roku Franz Lipiński miał 67 lat. Został mianowany leśniczym  
z powodu swych umiejętności i uczciwości przez Andrzeja Miaskowskiego. Nadawał się do tej funk-
cji idealnie, władał językami polskim i niemieckim, był rzetelnym i oddanym pracy fachowcem. 

W rozdziale drugim „Opisu Leśnictwa Maniewo” pt. ,,O drzewostanach” podkreślono dobro-
czynną działalność Andrzeja Miaskowskiego, który przeciwstawił się „plądrowniczej”, grabieżczej 
gospodarce leśnej, panującej w lasach wszelkich własności, również w Maniewie, przed rokiem 
1815. Miaskowski doprowadził do opisania tych lasów i poprawnego ich zagospodarowania. Prze-
zwyciężał także stare przyzwyczajenia miejscowej ludności – w tym będącego już w podeszłym 
wieku osiemdziesięciu lat rządcy majątku Maniewo (który według opisu: „stoi jeszcze w minionych 
czasach”) – by nie wykorzystywać lasu w sposób rabunkowy, bez planu (ANŁ, Generelle Forst Be-
schreibung, s. 13). Komandor Miaskowski uniezależnił w tym celu leśniczego Franza Lipińskiego od 
rządcy majątku Maniewo, doprowadził do wyznaczenia nowych celów gospodarki leśnej – trwałej, 
planowej, opartej na wyliczonym etacie pozyskania drzewostanu leśnego.

Leśnictwo maniewskie graniczyło od wschodu z rzeką Wartą, na północy z leśnictwem  
Gołębowo, na zachodzie z folwarkiem Maniewo, a od południa z zagajnikami Tworkowa i Trzusko-
towa (ANŁ, Generelle Forst Beschreibung). Na początku XIX wieku obejmowało ono dolinę Warty, 

Ryc. 38. Pierwsza strona rękopisu „Generelle Forst Beschreibung” (Opis Leśnictwa Maniewo) 
z akt zakonu maltańskiego z 1826 roku 

Fig. 38. The first page of the 1826 ‘Generelle Forst Beschreibung’ manuscript [The Description 
of the Forestry of Maniewo) from the records of the Sovereign Military Order of Malta 
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szczególnie malowniczo prezentującą się ze wzgórza położonego w oddziale 17. Były to tereny bar-
dzo korzystne dla gospodarki człowieka. 

Tereny leśne zostały specjalnie pomierzone i skartografowane w 1820 roku przez urząd pań-
stwowy (Regierungs Conducteur Reiche). Opracowanie to jednak zawierało wiele błędów i niedo-
skonałości, stąd zlecono ponowny pomiar inspektorowi budowlanemu o nazwisku Schmiedecke ze 
Schneidemüle (z Piły).

Leśnictwo według poprawionego pomiaru miało 2 868 mórg18 i było podzielone na 17 oddzia-
łów („Jagen”), z tego 2 665 mórg było sklasyfikowane jako grunty leśne, pozostałe to grunty rolne 
(303 ha). W opisie tym wymieniono również położone wokół oddziałów 1, 2, 5, 6, 10, 11 (por. aneks I, 
mapa nr 5) grunty rolnicze należące do proboszcza, organisty i właściciela gospody z Radzimia. Sta-
nowiły one dużą przeszkodę w gospodarce leśnej, m.in. wskutek wypędzania do lasu bydła, które 
wyrządzało szkody i naruszało granice gruntów leśnych. We wnioskach sporządzonych przez In-
spektorat pojawił się postulat, by dokonać zamiany gruntów z wyżej wymienionymi właścicielami 
lasów na grunty rolnicze w oddziale 1, tak aby skoncentrować negatywne wpływy na uprawy leśne 
w możliwie najmniejszych granicach, a przez to zyskać lepszy dostęp do spławu drewna Wartą do 
Poznania. Z informacji tej można wnioskować, że oddziały 1, 2, 5, 6, 10, 11 leżały we wsi Radzim lub 
bezpośrednio z nią graniczyły, stąd nawet bez mapy ilustrującej opis lasów leśnictwa Maniewo jest 
możliwe określenie budowy drzewostanów najbliższej okolicy Radzimia. 

Gleba opisana w cytowanym dokumencie została określona jako zmienna, z przewagą pia-
sków, w większym lub mniejszym stopniu zmieszanych z gliną i szarą ziemią. Na obszarach niżej 
położonych występowały gleby charakteryzujące się dobrym uwilgoceniem. Według obowiązującej 
w ówczesnych czasach instrukcji ministerialnej z 13 lipca 1819 roku gleby Leśnictwa Maniewo za-
kwalifikowano jako średnio żyzne. Na podstawie badania gleb (odkrywki z 1826 roku) wyszczegól-
niono oddziały nadające się do dobrej hodowli sosny z brzozą, dębu (oddziały 7, 8, 13), olszy; tereny 
zalewowe Warty natomiast zostały zakwalifikowane do zalesienia sosną i brzozą. 

Jak wynika z inwentaryzacji drzewostanu z 1826 roku w Leśnictwie Maniewo głównym 
składnikiem lasów były sosny, tylko w niewielkiej części występowały drzewostany dębowe, brzo-
zowe i olszowe. Jak można to odczytać ze wspomnianej inwentaryzacji, poszczególne gatunki drze-
wostanu zajmowały następującą powierzchnię: drzewostany sosnowe 2 281 mórg, drzewostany dę-
bowe 99 mórg, drzewostany brzozowe 32 morgi, drzewostany olszowe 61 mórg, co łącznie dawało 
obszar 2 475 mórg.

 Stwierdzono też, że drzewostany sosnowe w bezpośrednim sąsiedztwie Radzimia, z racji ich 
zniszczenia w wyniku błędnej gospodarki zadrzewieniowej (lub jej braku) w okresie poprzedzają-
cym inwentaryzację, powinny być odnowione w pierwszym rzędzie, bez względu na wiek sosen. 
Wskazano jednak na oszczędzenie drzewostanów dojrzewających (sześćdziesiąt-osiemdziesiąt lat), 
by nie utracić zysku z ich przyrostu, celem pozyskania odpowiedniej ilości drewna budulcowego.

 Wszystkie pojedyncze brzozy w drzewostanach sosnowych (jako gatunek allelopatyczny) 
przewidziano do wycięcia. Nieliczne czyste drzewostany tego gatunku nakazano użytkować rębnie 
w wieku 60 lat. Dąbrowy ze względu na niewielką powierzchnię (niespełna 100 mórg = 25 ha) i ich 
młody wiek nie miały w procesie pozyskiwania drewna wielkiego udziału. 

 W drzewostanach olchowych w pierwszym okresie zalecano zrezygnować z systemu odro-
ślowego. Niskopienne drzewostany olchowe należało w pierwszej kolejności wycinać, nawet w wie-
ku dwudziestu-trzydziestu lat i zastępować sadzeniem ziarnówek, aby w odpowiedni sposób wyko-
rzystać potencjał tego gatunku i siedliska. 

Ogólnie w ramach planowanej odnowy drzewostanu miano się kierować wiekiem rębności.  
I tak dla sosny przyjęto 120 lat, dla dębu 180 lat, dla brzozy 60 lat, dla olszy 30 lat. 

18 W tekście występują pruskie jednostki: 1 klafter – 3,33 m3; 1 morga – 2 553 m2.

 Podkreślano też, że drzewostany sosnowe rosnące w dolinie Warty – ze względu na dobre 
warunki wodne i glebowe oraz częste na tym obszarze mgły pokrywające całą dolinę – odznaczają 
się wysokimi wartościami przyrostowymi, co bardzo dobrze można było zaobserwować na szeroko-
ści ich przyrostów rocznych, o wiele większych od przyjętych w obowiązujących wówczas instruk-
cjach i tabelach. 

 Już na początku XIX wieku planowano założyć tu szkółkę leśną. Jej celem była produkcja 
głównie sadzonek olszy czarnej, przeznaczonej do zastąpienia lasów niskopiennych wysokopien-
nymi, oraz innych gatunków – sosny, brzozy i dębów. Miało to przyczynić się do odnowy licznych 
przerzedzeń i luk występujących w bezplanowo zagospodarowanych drzewostanach. 

 Poza wskazanymi problemami złej gospodarki leśnej i wynikającymi z niej potrzebami odno-
wieniowymi w okolicy wsi Radzim, wzdłuż rzeki Warty (głównie w oddziałach 2, 5, 10, 14), istniały 
pastwiska leśne („die Hütungsfläschen”19) o łącznej powierzchni 155 mórg (tj. 39,57 ha) porośnięte, 
jak to określono, skarłowaciałymi dębami (o łącznej masie 43 klaftrów = 143,19 m3), pojedynczymi 
topolami (o masie 58 klaftrów = 193,14 m3), „nastroszonymi” sosnami (6 klaftrów = 19,98 m3). Kon-
dycja pastwisk była jednak bardzo zła, notorycznie wypasano na nich zbyt dużo świń (Sus scrofa) 
i owiec (Ovis) z Radzimia i Maniewa. Autor cytowanej nowej organizacji zagospodarowania oma-
wianego obszaru zaproponował, aby jego powierzchnię zagospodarować za pomocą tzw. „Kopelholz- 
wirtschaft”, czyli użytkowania rolno-leśnego. W pierwszym okresie miano całość „negatywnego 
drzewostanu” wyciąć i w to miejsce posadzić w luźnej „więźbie” (20-24 stopy) wyrostki (solitiery – 
drzewa kilkuletnie) gatunków o miękkich, jak to określił cytowany autor, liściach. Zaproponowa-
no głównie jesion wyniosły (Fraxinus excelsior L.), wiąz górski (Ulmus glabra Huds.), klony (Acer), 
topole (Populus), wierzby (Salix). Gatunki te bowiem dawały duży opad łatwo rozkładających się 
liści, który miał polepszyć zasobność i wzrost traw. Wyrostki tych gatunków nie były drogie, gdyż 
w leśnictwach należących do majątków Maniewo i Owińska prosperowały szkółki drzew, w których 
za niską odpłatność można było je nabyć. Zaproponowano takie sadzenie, aby je wykonać „mądrze 
(…) po większym wylewie rzeki” (ANŁ, Generelle Forst Beschreibung, s. 42). Zgodnie z ówczesnym 
prawem w nasadzeniach tych przez kilka lat nie można było prowadzić wypasów, a nowo nasadzone 
drzewa miały być „opatrzone palikami i owinięte gałązkami głogu” (zabezpieczenie przed zgryza-
niem), tak aby miały szanse się przyjąć i dobrze rozwinąć. Możliwość uzyskania pierwszych użyt-
ków z tego obszaru przewidziano po upływie od pięciu do dziesięciu lat, z przeznaczeniem m.in. na 
opał oraz materiał na grodzenie i umocnienie skarp.

Planowano, że ilość pozyskanego drewna z tego obszaru będzie wynosiła 417 klaftrów 
(1 388,61 m3), a dochód pieniężny obliczony na dziesięć lat na podstawie cen uzyskanych w Nadleś- 
nictwie Rogoźno w latach 1823/1825 przewidywano na 538 talarów i 8 srebrnych groszy, co przy 
powierzchni 2 868 mórg miało dać brutto przychód 5 srebrnych groszy i 9 fenigów z morgi lasu. Jak 
się wydaje, biorąc pod uwagę niewielką powierzchnię lasu i jego stan, owe szacunki były bardzo 
zawyżone. 

Jeśli chodzi natomiast o znajomość gospodarki leśnej na tym obszarze przed rokiem 1814, to 
ze względu na brak materiałów źródłowych obecnie nic dokładnie nie wiemy. Zakon rycerzy maltań-
skich nie prowadził bowiem żadnych ksiąg z tym związanych. Dopiero od roku 1815 komandor An-
drzej Miaskowski zaprowadził administrację leśną. Nie zezwalał na sprzedaż drewna, a pozyskanie 
go na opał i jako materiał budowlany ograniczył do ilości niezbędnych na potrzeby własne zakonu. 
Ewentualnych nadwyżek nie opłacało się sprzedawać na miejscu, gdyż ceny drewna podlegały dużej 
konkurencji, m.in. ze względu na dużą jego podaż przez wielu właścicieli lasów w okolicy Gołębowa, 
Ocieszyna, Tworkowa, Trzuskotowa, Chojnic, Gołaszyna.

19 Pastwiska leśne dla chłopów najczęściej pańszczyźnianych: bardzo przerzedzony las, zwykle dębowy lub bukowy z bujną 
roślinnością zielną i trawiastą, gdzie chłopi mieli prawo do wypasu krów (Bos taurus), świń i owiec, nie mogli wypasać kóz 
(Capra hircus) i koni (Equus caballus); z biegiem czasu i rozwojem gospodarki leśnej oraz modyfikacjami prawnymi system 
wypasu w lesie został zakazany, a pastwiska leśne należało zastąpić albo pastwiskami, albo lasem. 
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 Jak podkreśla autor omawianego „Opisu Leśnictwa Maniewo”, dużym atutem lasów ma-
niewskich było ich położenie przy trakcie wodnym Warty. Dzięki możliwości spławu drewna do Po-
znania można było w łatwy sposób sprzedać każdą ilość drewna za dobrą cenę, a transport w górę 
rzeki nie stanowił wielkiego kosztu, co najwyżej 15 fenigów za 1 klafter (ANŁ, Generelle Forst Be-
schreibung, s. 52). Stwierdził też, że lasy komandorii Maniewo były obciążone niewielką liczbą ser-
witutów, które zresztą planowano zlikwidować w najbliższym czasie. 

 Rycerze maltańscy na przynależnym do nich obszarze leśnym od zawsze organizowali 
polowania zbiorowe z psami, często z udziałem wielu właścicieli okolicznych lasów prywatnych.  
Ci szlachetnie urodzeni, nie bacząc na to, że zwierzyna przemieszcza się, nie znając granic własno-
ści, strzelali bez większego umiaru wszystko, co spotkali na swoim gruncie. W lesie maniewskim 
natomiast polowano tylko na przechodnie sarny i niewielką liczbę zajęcy (ANŁ, Generelle Forst 
Beschreibung, s. 57-58). Przez odpowiednie podejście do gospodarki łowieckiej i ograniczenie ze-
wnętrznych wejść w łowisko, biorąc też pod uwagę dobre warunki dla zwierzyny, można było liczyć 
na poprawę przychodów z łowiectwa, które szacowano na 6 talarów rocznie – 1 sarna, 6-8 zajęcy na 
rok. Dane te są zadziwiające w porównaniu z obecnymi stanami zwierzyny (głównie jeleniowatych), 
przekraczającymi wszelkie normy pojemności siedlisk leśnych.

 W 1832 roku umiera komandor Andrzej Marcin hrabia Bończa Miaskowski. Rząd pruski 
kasuje komandorię, dobra przejmuje państwo. Leśnictwo Maniewo trafia wtedy do Królewskiego 
Nadleśnictwa Kąty („Eckstelle”). Z 1834 roku pochodzą dokumenty rozgraniczenia dóbr Ottona von 
Treskowa w Trzuskotowie i Tworkowie z lasami Nadleśnictwa Kąty, podpisane przez leśniczego  
z Maniewa pana Tiscala i nadleśniczego Heinricha Brehmera (AOKL, Grenz Documenten Heft Ober-
försterei Eckstelle Fach 28, Band I 1825-1881). 

W 1837 roku powstał „Opis Lasów Nadleśnictwa Kąty”, już łącznie z leśnictwem Maniewo. 
Nadleśnictwo Kąty urządzano wielokrotnie, m.in.: w roku 1848 (AOKL, Forst Abschaltungs Werk 
von der Oberförsterei Eckstelle 1837-1846), w 1858 (AOKL, Taxations Revisions Werk der Oberför-
sterei Eckstelle vol. I 1858), w 1887 i 1908 (AOKL, Haupt Werkbuch der Oberförsterei Eckstelle 1899-
1919 algemeine Teil). Leśnictwo Maniewo, jak wynika z powyższych opisów, obejmowało obszar od 
720 do 740 ha.

W 1907 roku dokonano zakupu ostatnich fragmentów prywatnych gruntów w Radzimiu. Za-
kupiono wówczas łącznie 24,20 ha ziemi należących do gospody Radzim za 23 000 marek od Franza 
Leukala. Większa część tego majątku leżała poza wsią. Jak opisano w „Betriebswerk der Ankaufs-
flächen der Oberförsterei Eckstelle 1910” (AOKL), na granicy z poligonem, ale zapewne przynajmniej 
część znajdowała się w byłej wsi. Nowym właścicielem zostało nadleśnictwo Kąty (Eckstelle).

Nie wiadomo, czy przez przypadek, czy w wyniku celowej polityki władz pruskich zmienio-
no nazwę leśnictwa, które w pierwszej połowie XIX wieku nazywało się Maniewo, następnie War-
thewald (z niemieckiego: las warciański), a na przełomie wieków i na początku XX wieku przybrało 
miano Ablage (z niemieckiego: miejsce magazynowe – w tym wypadku binduga). Po odzyskaniu 
niepodległości leśniczówkę i leśnictwo nazwano Radzim (Sprawozdanie z działalności admini-
stracji Lasów Państwowych i Władz Ochrony Lasu za okres 1919-1923, Warszawa 1927). W trakcie  
II wojny światowej ponownie nazwę przemianowano na Warthewald (lewandowski, Perz 2016, s. 97).  
W czasach powojennych leśniczówka funkcjonowała w tym miejscu do 1966 roku, po czym budynki 
rozebrano, a grunty rolne, w tym również łąki stopniowo zalesiono, tak że obecnie całość obszaru 
byłej wsi Radzim porasta las (SoBalak 2016, s. 150).

Leśniczymi na tym terenie na przestrzeni wieków byli: Franz Lipiński (pierwsza połowa XIX 
wieku), Tiscal (1834 rok), K. Mäder (od 1835 roku), Fisral, Schmidt (lata czterdzieste-pięćdziesią-
te XIX wieku), Lakalich (ewentualnie Lakotich), Piotr Szóstak (okres międzywojenny), Bronisław 
Polcyn (okres międzywojenny), Jan Tomczak (okres międzywojenny), Jan Durczak, Andrzej Konk 
(1984-1987), Józef Borucki (1987-2011), Jacek Grobelny (od 2011 roku).

Od 200 lat nieprzerwanie lasy okolic Radzimia są zagospodarowywane na podstawie planów 
urządzania lasu, zgodnie z obowiązującym prawem i wewnętrznymi instrukcjami Lasów Państwowych.

Stan obecny gospodarki leśnej w bezpośredniej okolicy byłej osady Radzim przeanalizowano 
na podstawie prac taksacyjnych wykonanych w 2016 roku przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji 
Leśnej w Poznaniu. Prace te zostały przeprowadzone w sezonie wegetacyjnym na potrzeby sporzą-
dzenia projektu „Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Łopuchówko na lata 2018-2027”. 

Do analizy wzięto pod uwagę dwa oddziały leśne (59 i 73), leżące na terenie byłej wsi – na za-
chodnim brzegu Warty, Leśnictwa Gołaszyn Obrębu Biedrusko – oraz jeden oddział Leśnictwa Star-
czanowo Obrębu Kąty – 230, na którym niegdyś, na wyspie, położona była kasztelania radzimska 
(ryc. 34). Obszar ten ma powierzchnię około 100,36 ha. 

Na obszarze tym dominują mady rzeczne właściwe i brunatne – 39,72 ha (MDw, MDbr;  
ryc. 39). Również w wyniku specyficznego położenia i ukształtowania terenu drugim pod względem 
powierzchniowym typem gleb w Radzimiu są gleby deluwialne (D), czyli warstwy osadu drobnoziar-
nistego zakumulowanego w dolnych częściach stoku i u podnóży na powierzchni gleby, związanego  
z procesem spłukiwania przez wody opadowe. Zajmują one ponad 22 ha. Pasowo, równolegle do 
Warty, w byłym starorzeczu tej rzeki (pododdziały 73d oraz 59 i, j, h, w, s, t) występują gleby murszo-
wate (ryc. 40-42). 

Ryc. 39. Typy i podtypy gleb w okolicy Radzimia (legenda do mapy 
patrz aneks III)

Fig. 39. Soil types and subtypes near Radzim (for the legend to the 
map, see Appendix III)
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Z innych opisanych i skartowanych gleb na wyróżnienie zasługują tu gleby industrialoziem-
ne i urbanoziemne o niewykształconym profilu (AUi) – 8,2 ha, w części centralnej wsi – wokół byłych 
zabudowań kościoła, leśniczówki, karczmy oraz okalających je byłych zabudowań gospodarczych, 
ogrodów i pól uprawnych. Rozmiar ingerencji ludzkiej w profil glebowy na tym obszarze uniemoż-
liwia zakwalifikowanie tych gleb do którychkolwiek z wykształconych w wyniku naturalnych pro-
cesów. Pozostałe typy i podtypy gleb – brunatne (BR), bielicowe (B), rdzawe (RD) zajmują mniejsze 
powierzchnie i są związane z wyższym położeniem względem rzeki.

Na takich glebach wykształciły się dość żyzne siedliska leśne, głównie lasowe – 95% –  
w których dominuje las mieszany świeży LMśw (41 ha), las świeży Lś (21 ha) oraz las łęgowy Lł  
(19 ha). Niewielką powierzchnię zajmują siedliska uboższe – bór mieszany świeży BMśw (4,7 ha) – 
oraz bagienne – olesy Ol – (0,04 ha). 

Spośród wariantów uwilgotnienia dominują siedliska świeże – 67 ha. Wyróżniono również 
14,8 ha siedlisk wilgotnych, ponad 18 ha siedlisk zalewowych oraz 4 ary siedlisk bagiennych.

Pomimo tak dobrej bazy troficznej nie obserwuje się na terenie byłej wsi Radzim nadzwy-
czajnych efektów hodowlanych na założonych plantacjach leśnych (wszystkie drzewostany są 
sztucznego pochodzenia). Jednym z powodów takiego stanu może być wielowiekowa, nie zawsze 
optymalna pod względem przyrodniczo-ekologicznym, gospodarka człowieka. 

W wyniku prac urządzeniowych stwierdzono 77,8 ha siedlisk naturalnych lub zbliżonych 
do naturalnych i aż 22,6 ha siedlisk zniekształconych. Główną przyczyną zniekształceń jest prze-
szła uprawa rolna, którą stwierdzono na powierzchni 21 ha, oraz błędna gospodarka leśna (1,6 ha). 

Na terenie wsi Radzim rosną drzewostany o zróżnicowanym składzie gatunkowym, przewa-
ża sosna zwyczajna (53%) oraz dąb szypułkowy (14%) i olsza czarna (15%). Pozostałe gatunki drzew 
leśnych – modrzew europejski (Larix decidua Mill.), świerk pospolity (Picea excelsa Link.), buk zwy-
czajny (Fagus silvatica L.), dąb bezszypułkowy (Quercus patraea Matt.), klon jawor (Acer pseudopla-
tanus L.), wiąz szypułkowy (Ulmus laevis L.), jesion wyniosły (Fraxinus excelsior L.), grab zwyczaj-
ny (Carpinus betus L.), brzoza brodawkowata (Betula pendula L.), grochodrzew (Robinia pseudoaca- 
cia L.), lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) oraz topole osika i czarna (Populus tremula L.; Populus 
nigra L.) – zajmują 0,2 do 3% powierzchni. Miejscami można spotkać pojedynczo takie drzewa, jak: 
kasztanowiec biały (Aesculus hippocastenum L.), wierzba pięciopręcikowa (Salix pentandra) oraz iwa 
(Salix caprea L.), klon polny (Acer campestre L.) i zwyczajny (Acer platanoides L.). Na całym terenie 
występuje bogata warstwa podszytu. W podszycie rosną: leszczyna (Corylus), kruszyna (Frangula), 
dziki bez czarny (Sambucus nigra L.), dereń świdwa (Cornus sanguinea L.), wierzby (Salix), czerem-
cha amerykańska (Padus serotina), klon jesionolistny (Acer negundo L.), polny (Acer campestre L.) 
oraz jawor (Acer pseudoplatanus L.), śliwa tarnina (Prunus spinosa L.), dęby (Quercus), buk (Fagus), 
brzoza (Betula), głogi (Crataegus), jarząb (Sorbus), śnieguliczka (Symphoricarpos), grab (Carpinus), 
bez lilak (Syringa vulgaris L.) Na wyróżnienie zasługuje dość duży udział drzewostanów starszych 
klas wieku – powyżej stuletnich, których jest aż 24% (głównie na prawym brzegu Warty), w tym aż 
10,47 ha drzewostanu powyżej 150 lat. Dominuje II (21 do 40 lat) oraz IV (61-80 lat) klasa wieku –  
po 17% badanej powierzchni (100 ha). 

Wyjątkową atrakcją przyrodniczą są wiekowe dęby pozostawione w drzewostanach jako 
przestoje – w oddziale 59a dwa dęby szypułkowe w wieku około 200 lat, pierśnicy 201 cm (obwód 692 
cm) i wysokości 25 m oraz 190 cm (obwód 622 cm) i podobnej wysokości (ryc. 43-44), w oddziale 73n 
dąb szypułkowy w wieku około 200 lat, pierśnicy 102 i wysokości 27 m, w oddziale 73o dąb szypułko-
wy w wieku około 130 lat, pierśnicy 127 cm i wysokości 25 m. Przed wejściem do nieistniejącej leśni-
czówki rosną dwa kasztanowce białe o obwodach 256 (pierśnica 75 cm) i 226 cm (pierśnica 72 cm), 
wysokości po 17 m (ryc. 45), trzeci egzemplarz tego gatunku rośnie nad Wartą obok fundamentów 
po byłej karczmie. Charakteryzują go następujące wymiary: 312 cm obwodu na wysokości pierśnicy 
i 17 m wysokości. Nieopodal rozebranej leśniczówki rośnie okazały egzemplarz orzecha jadalnego  
o pierśnicy 90 cm i wysokości 16 m (ryc. 46).

Ryc. 40. Nadleśnictwo Łopuchówko, obręb Biedrusko. 
Profil glebowy nr 255 – gleba murszasta w od-
dziale 73d 

Fig. 40. Forest Inspectorate of Łopuchówko, Biedru-
sko precinct. Soil profile No. 255 – umbric 
gleysol in division 73d 

Ryc. 42. Nadleśnictwo Łopuchówko, obręb Biedrusko. Widok na zalesienie porolne (byłe łąki i pastwiska); olsza 
odznacza się tu mierną jakością oraz słabym przyrostem

Fig. 42. Forest Inspectorate of Łopuchówko, Biedrusko precinct. View of post-farming forest (former meadows 
and pastures); the alder is characterised by poor quality and growth

Ryc. 41. Nadleśnictwo Łopuchówko, obręb Biedrusko. 
Profil glebowy z madą właściwą. Profil nr 252 
w oddziale 73o

Fig. 41. Forest Inspectorate of Łopuchówko, Biedru-
sko precinct. Soil profile with dystric fluvio-
sol. Profile No. 252 in division 73o
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Ryc. 43. Dąb szypułkowy – pomnik przyrody przy nie-
istniejącej leśniczówce w Radzimiu

Fig. 43. Common oak – nature monument near the 
former forester’s lodge in Radzim

Ryc. 45. Kasztanowce przed wejściem do nieistniejącej leśniczówki w Radzimiu

Fig. 45. Horse chestnut tree in front of the entrance to the former forester’s lodge in Radzim

Ryc. 46. Orzech jadalny obok nieistniejącej leśniczówki w Radzimiu

Fig. 46. Walnut tree near the former forester’s lodge in Radzim

Ryc. 44. Dąb szypułkowy – pomnik przyrody naprze-
ciwko nieistniejącego kościoła w Radzimiu

Fig. 44. Common oak – nature monument opposite the 
non-existing church in Radzim
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Wszystkie opisywane drzewostany zostały sklasyfikowane jako ochronne – drzewostany 
lewobrzeżne jako wodochronne i ostoje chronionych zwierząt, natomiast prawobrzeżne jako gle-
bochronne. 

Tak jak całość otaczających lasów, Radzim jest chroniony w ramach Obszaru Natura 2000 – 
PLH 300001 Biedrusko. Jest to obszar habitatowy – chroniący głównie cenne siedliska przyrodnicze. 
Spośród opisanych w niniejszym opracowaniu powierzchni najcenniejsze siedliska chronione znaj-
dują się jedynie na prawobrzeżnej części – w oddziale 230. Są to siedliska w stanie zachowania B i C 
(w trójstopniowej skali od A do C wg metodyki inwentaryzacji siedlisk leśnych i roślin wydanej przez 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, z dnia 30 stycznia 2017 roku). Wyróżniono łęgi wią-
zowo-jesionowo-dębowe – siedlisko 91F0 na powierzchni 5,39 ha (oddz. 230a, o) – oraz grąd środko-
woeuropejski – siedlisko 9170 na powierzchni 4,66 ha (oddz. 230c, d, k). Ten fakt potwierdza większą 
aktywność rolniczą i osadniczą ludzi na lewym brzegu Warty, bowiem nastąpiły tam głębsze zmiany 
przyrodnicze, które uniemożliwiły powrót siedlisk zbliżonych do naturalnych. 

Lewobrzeżna część Warty na wysokości Radzimia jest chroniona również w ramach Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Biedrusko (Uchwała 5V/48/2003 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 stycznia 
2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie obszaru chro-
nionego – Biedrusko). 

Ze względu na poszanowanie wartości historycznych i przyrodniczych wszystkie starsze 
(rębne) drzewostany okolic Radzimia zostały opatrzone wskazówką gospodarczą – bez wskazań –  
a w młodszych klasach wieku zaplanowano jedynie cięcia pielęgnacyjne z pozostawieniem przestoi. 
Powierzchnie pozbawione drzewostanu przewidziano do naturalnej sukcesji. 

 Ten niewielki, lecz wartościowy i interesujący zakątek nadwarciańskiej przyrody zasłu-
guje na zachowanie go w obecnej formie, tzn. z wyłączeniem bezpośredniej ingerencji ludzkiej, 
gdy jest to tylko możliwe. Odzwierciedleniem tego są zapisy w kolejnych Planach Urządzenia Lasu 
(również w nowym, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku; Biuro urządzania lasu  
i Geodezji leśnej 2017).

Reasumując i przechodząc do dalszej prezentacji „zaginionego świata” – radzimskiej osa-
dy – jednoznacznie stwierdzić należy, że przedstawiony obraz środowiska przyrodniczego nie tylko 
ukazuje jego syntetyczną historię i wiedzę o jego zasobach, ale daje ważne wskazówki pozwalają-
ce m.in. w pełniejszy sposób obrazować warunki życia kolejnych grup ludzi tu zamieszkujących – 
od prahistorii po czasy współczesne. Ukazuje ponadto możliwości potencjalnego wykorzystania 
jego zasobów dla potrzeb życiowych tutejszej ludności, a jednocześnie możliwości komunikacyjne  
w tym rejonie.

Szlaki komunikacyjne

W literaturze przedmiotu radzimskiemu systemowi komunikacyjnemu poświęcono niewiele uwagi. 
Wpływ na to miało wiele czynników, przede wszystkim fakt, że szlaki lądowe przez Radzim nigdy 
nie należały do najważniejszych, traktów centralnych. Mimo wszystko radzimski węzeł komunika-
cyjny odgrywał ważną rolę od drugiej połowy X do połowy lub nawet końca XIII wieku. Następnie 
systematycznie tracił na znaczeniu, co wypłynęło na niewielką liczbę źródeł historycznych doty-
czących zagadnienia. Radzimski system dróg dwukrotnie przedstawił Andrzej Wędzki (1955, 2008), 
szlaki nakreślił również Mieczysław Brust, rekonstruując zasięg terytorialny kasztelanii radzimskiej 
(2008), oraz Dariusz Paprocki, opisując dzieje Radzimia (2004).

 Podejmując próbę przedstawienia sieci drożnej w Radzimiu na przestrzeni wieków, należy 
uwzględnić przeobrażenia polityczne, gospodarcze, przestrzenno-kulturowe i klimatyczno-hydro-
graficzne, jakie zachodziły w ciągu stuleci (por. wędzki 2008, s. 32). W badaniach trzeba wykorzy-
stać źródła pisane, kartograficzne i archeologiczne z ich zaletami i wadami wpływającymi na osta-
teczny obraz rekonstruowanych szlaków komunikacyjnych (por. m.in. weymann 1953, s. 194-207; 

górecki 1998, s. 237; rączkowski, nowakowSki 2002, s. 248-250; BruSt 2005, s. 445-451; PrzyByŁ 2005, 
s. 111-112).

 W starożytności i wczesnym średniowieczu, kiedy dzisiejszą Wielkopolskę prawie w cało-
ści pokrywały gęste lasy utrudniające, a niekiedy uniemożliwiające poruszanie się lądem, jedynymi 
otwartymi drogami były szlaki wodne. Największe rzeki z dopływami, strugami i jeziorami tworzy-
ły rozbudowaną sieć komunikacyjną na szczeblu lokalnym, regionalnym oraz międzyregionalnym 
(kurnatowScy 1996, s. 117 i nn.; por. dulinicz 2001, s. 179). Położenie osady Radzim na lewym brzegu 
Warty, a grodu na wyspie, sprawiało, że we wczesnym średniowieczu znalazł się on na głównym 
szlaku wodnym, łączącym najważniejsze grody wczesnopiastowskie, umożliwiającym podróżowa-
nie zarówno w kierunku ujścia Odry, jak i ku Polsce środkowej. Rzeką wiódł główny szlak wymiany 
dalekosiężnej, którym centralne grody (m.in. Poznań) zaopatrywano w niezbędną żywność, wyroby 
i surowce. Wartą mogły przemieszczać się obce wojska (kurnatowScy 1996, s. 120-121). Dlatego też 
równoleżnikowy, przełomowy bieg Warty osłaniany był przez trzy grody, od północy Radzim, w środ-
kowej części Poznań, a na południu Śrem. Jak twierdzi Andrzej Wędzki (1996, s. 71), stanowiły one 
zachodnią wewnętrzną linię obronną centrum państwa wczesnopiastowskiego.

 Szlak warciański odgrywał ważną rolę w funkcjonowaniu Radzimia. Nie bez powodu patro-
nami kościoła parafialnego zostali św. Mikołaj i św. Barbara, opiekunowie m.in. żeglarzy, rybaków  
i flisaków (marecki, rotter 2009, s. 453-454). Poza tym św. Mikołaj jest także patronem podróżnych 
i kupców, co sugeruje tradycję miejsca targowego (por. kara, makoHonienko 2011, s. 24; szerzej patrz 
m.in. też: ScHauBer, scHindler 2002, s. 509-513; lanzi 2004, s. 111-113; wyrwa 2006, s. 84 i nn.; 2011, 
passim). Najprawdopodobniej jeszcze w pierwszej połowie XIII wieku znajdowało się ono na lewym 
brzegu Warty w pobliżu kościoła i brodu – w miejscu krzyżowania się szlaków lądowych z warciań-
skim. Mieszkańcy okolicznych wiosek mogli sprzedawać tu własne wyroby i nabywać towary za-
miejscowe. 

Rozwój sieci osadniczej w okresie wczesnego średniowiecza, powiązanej z grodami będą-
cymi punktami węzłowymi, umożliwiło etapowe wytyczenie dróg lądowych głównie na potrzeby 
administracyjne i wojskowe (kurnatowScy 1996, s. 121). W początkowym okresie były to dukty  
i ścieżki leśne, często odcinkowo zmieniające swój bieg, stanowiące wtórne połączenia komuni-
kacyjne względem szlaków wodnych albo wyznaczane do osad lokowanych w ważnych punktach 
polityczno-administracyjnych niemających bezpośredniego dostępu do traktów wodnych (PrzyByŁ 
2005, s. 114).

 Radzimski ośrodek osadniczy powstał przy przeprawie przez Wartę w miejscu, w którym 
rzeka zmienia swój bieg z południkowego na równoleżnikowy. Przebieg rzeki niejako zdecydował 
o wytyczeniu szlaku lądowego, „wywierał presję” na podróżników próbujących najkrótszą drogą 
przemieścić się z ziemi szamotulskiej w kierunku Gniezna (por. PrzyByŁ 2005, s. 121), a także z Po-
znania lewym brzegiem Warty do Rogoźna i dalej Łekna. Na obecnym etapie badań trudno jedno-
znacznie wskazać miejsce, gdzie kiedyś przebiegał bród przez Wartę – z pewnością musiał być wi-
doczny z grodu, którego załoga strzegła przeprawy, kontrolując ją jednocześnie (por. makoHonienko   
i in. 2011, s. 27). W przeszłości rzeka na wysokości Radzimia silnie meandrowała, płynąc obszer-
nym korytem o szerokości około 130 m. Dodatkowo w wyniku odkładania piaszczystych osadów 
powstała wyspa dzieląca koryto na dwa ramiona. W efekcie tuż przed wyspą i zaraz za nią Warta 
była płytka, miała spokojny nurt, umożliwiając przy niskich i średnich stanach wody przekrocze-
nie rzeki piesze lub kołowe, bez użycia mostu czy łodzi. Fakt ten pośrednio poświadcza informacja  
o przywileju plebanów radzimskich polegającym na spławianiu szkut przy użyciu koni, czyli od-
płatnym przeciąganiu barek lewym bocznym ramieniem rzeki, w sytuacji gdy prawe – główne – 
koryto rzeki było zbyt płytkie na potrzeby żeglugi (AAP, sygn. KA II 44/1, k. 191-193; patrz też 
rozdział IV). W źródłach pisanych, począwszy od XV wieku, wzmiankowane są również jazy (AAP, 
sygn. CP 111, k. 117v; patrz też rozdział IV), które wybudowane były przed ostrowem, a ich za-
danie polegało na kierowaniu odpowiedniej ilości wody w lewe boczne ramię w celu napędzania  
kół młyńskich. Być może po nich można było przekroczyć przynajmniej część rzeki (tj. kanał  
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radzimski). Miejsce brodu w Radzimiu na przestrzeni wieków musiało zmieniać się pod wpływem 
twórczej i destrukcyjnej siły Warty oraz człowieka. 

Bród używany był na długo przed założeniem osady i grodu wczesnopiastowskiego. Przeprawa 
przyciągała ludzi, którzy zasiedlili wyspę już w IV/V EB-V EB/Ha C (IV/V okresie epoki brązu – V okre-
sie epoki brązu/halsztacie okresie C20; patrz też rozdział II). Z pewnością część zabytków datowanych 
na epokę kamienia, brązu i żelaza wydobytych z Warty przy Radzimiu podczas regulacji rzeki w latach 
1888-1892 jest zgubami zatopionymi podczas przeprawy ludzi przez rzekę (kaczmarek, SilSka 2008).

Funkcjonowanie brodu uzależnione było od stanów wody w Warcie. W niesprzyjających 
okolicznościach, w trakcie wezbrań, podróżujący drogą lądową przez Radzim mogli przepłynąć rze-
kę, korzystając odpłatnie z promu, o którego funkcjonowaniu w początkach XVI wieku wzmiankują 
źródła pisane (karwowSki 1911, s 32; patrz też rozdział IV).

Warta należy do dużych cieków, ma ponad 800 km długości, a powierzchnia jej zlewni wy-
nosi 54,6 tys. km2 (kondracki 1988, s. 109). Dlatego też na stany wody Warty w Radzimiu na prze-
strzeni wieków wpływ miały ponadlokalne zmiany warunków klimatycznych, głównie w jej gór-
nym i środkowym biegu. To ogólny bilans wodny i wysokość opadów atmosferycznych decydowały 
o ilości przepływającej wody oraz gwałtowności i intensywności powodzi. Na ekstremalne zjawiska 
hydrologiczne większy wpływ od zmian klimatycznych miały ponadprzeciętne opady atmosferycz-
ne, których znaczną zmienność w okresie ostatniego tysiąclecia odnotowano z roku na rok, z dekady 
na dekadę, bez wyraźnych trendów długoterminowych (por. PrzyBylak 2008, s. 205). W holocenie 
zmiany te można najogólniej przedstawić jako: początkowe ocieplanie się klimatu (okres preboreal-
ny i borealny), optimum klimatyczne (okres atlantycki) i stopniowe ochładzanie (okres subborealny 
i subatlantycki), poprzerywane krótkotrwałymi fazami „gwałtownych zmian klimatu”, m.in. „wah-
nięciem subatlantyckim” czy „małą epoką lodowcową” (dzięGielewski 2012, s. 110). Przyjmuje się na 
ogół, że okresy cieplejsze były mniej wilgotne do chłodnych, a tym samym niższy był poziom wody 
w rzekach (por. Starkel, ralSka-jaSiewiczowa 1991, s. 180-182; wyrwa 2008, s. 196-198; dzięGielewski 
2012, s. 112-115). 

Zasiedlenie wyspy w IV/V EB-V EB/HaC świadczy pośrednio o niskim poziomie wody w War-
cie umożliwiającym wówczas przekraczanie rzeki w bród. Brak osadnictwa na Ostrowie Radzimskim 
w następnych okresach najprawdopodobniej można tłumaczyć podniesieniem się poziomu wody  
i zalaniem wyspy w czasie gwałtownego ochłodzenia i zwilgotnienia klimatu trwającego około stu 
lat od mniej więcej 844 do 744 roku p.n.e. (dzięGielewski 2012, s. 112-113). Nie można określić, czy 
podniesienie poziomu wody uniemożliwiało przekraczanie Warty w bród. Do kolejnego zasiedlenia 
wyspy w VIII-IX wieku występowały kolejne niewielkie oscylacje ciepłe i suche oraz chłodne i wil-
gotne (dzięGielewski 2012, s. 112-113). W początkach wczesnego średniowiecza rejestruje się niski 
poziom jezior i osłabienie działalności rzek (Starkel, ralSka-jaSiewiczowa 1991, s. 182). Wówczas za-
siedlono tereny zalewowe (por. HildeBrandt-radke 2011, s. 71). W takich warunkach klimatycznych 
bez większych przeszkód mógł funkcjonować bród przez Wartę i osadnictwo na wyspie w VIII-IX  
i drugiej połowie X wieku. Od XI do XIV wieku (wg innych danych do początku XV wieku) wyróżnia 
się wyraźne ocieplenie – średniowieczne optimum klimatyczne. W tym okresie klimat miał cechy 
oceaniczne i jak poświadczają źródła historyczne, szczególnie w niektórych latach XIII i XIV wie-
ku na skutek intensywnych opadów w Wielkopolsce występowały powodzie (HildeBrandt-radke 
2011, s. 71-72). Utrudniały one życie nad Wartą i być może oprócz decydujących zmian politycznych 
wpłynęły na opuszczenie Ostrowa Radzimskiego przez ludzi w pierwszej połowie XIV wieku. Ekstre-
malne zjawiska hydrologiczne wraz ze zmianą stosunków hydrologicznych w końcu XIII i początku 
XIV wieku wpłynęły na opuszczenie przez ludzi wielu punktów osadniczych w Wielkopolsce (kur-
natowSki 1968, s. 191), na przykład półwyspu Szyja Jeziora Bnińskiego w Bninie (krauSe 1976, s. 108).  
Z pewnością czasowe wysokie wezbrania wody w Warcie uniemożliwiały przekraczanie rzeki  

20 Od około 900-800 roku p.n.e. do około 600 roku p.n.e.

w bród w Radzimiu. W takich warunkach również odcinki szlaków lądowych były wyłączone z użyt-
kowania. Jak podaje Rocznik Kapituły Poznańskiej, szczególnie trudny był rok 1253. Był on „pamiętny 
dla Polaków (…) straszną powodzią jakiej nigdy jeszcze w Polsce nie widziano” (cyt. za rojecki 1965,  
s. 22, nr 22); „od Wielkanocy [20 kwietnia] do dnia Apostoła Jakuba [25 lipca], który obchodzony 
bywa w okresie żniw, bezustannie padał deszcz w nocy i w dzień, i był tak duży wylew [wód], że 
ponad wieloma polami oraz drogami można było żeglować” (rojecki 1965, s. 22, nr 23). 

W kolejnych stuleciach nastąpiło ochłodzenie, którego kulminacją była mała epoka lodowa 
trwająca od XVI do XIX wieku (HildeBrandt-radke 2011, s. 71-72). Poza obniżeniem średniej rocznej 
temperatury o 0,5-1,5°C nastąpiło zwilgotnienie klimatu (Starkel, ralSka-jaSiewiczowa 1991, s. 182). 
W tym czasie w radzimskim węźle komunikacyjnym krzyżowały się drogi lądowe tylko o znaczeniu 
lokalnym. Na obecnym etapie badań nie można jednoznacznie wskazać czasu, do kiedy funkcjo-
nował bród. Jego rola stopniowo malała wraz ze spadkiem znaczenia Radzimia. Po spaleniu grodu 
kasztelańskiego w pierwszej połowie XIV wieku i opuszczeniu ostrowa w osadzie nie podjęto próby 
stworzenia ośrodka typu miejskiego. W tym czasie w odległości 6 km na wschód od Radzimia loko-
wano miasto Goślinę Kościelną (obecna Murowana Goślina; BruSt 2006, s. 45-49; wędzki 2008, s. 34). 
Położony wśród lasów Radzim stopniowo odcinany był od głównych szlaków komunikacyjnych na 
rzecz nowo powstałych osad i miasteczek. Przeprawę przez Wartę w Radzimiu nakreślił tylko Karol 
Herman de Perthées na planie województwa poznańskiego wykonanym w 1791 roku, jednak nie 
można wskazać, czy wówczas funkcjonował bród, czy tylko przeprawa „promowa” (ryc. 14). Na star-
szych przedstawieniach kartograficznych Theodora Philipa von Pfau z 1778 i 1787 roku (ryc. 12 i 13, 
patrz też aneks I, mapa nr 2 i 3) oraz młodszych, począwszy od mapy Davida Gilly’ego z 1802 i 1803 
roku, w Radzimiu nie oznaczano przeprawy przez rzekę (patrz aneks I, mapa nr 4).

 Najbliższa okolica Radzimia jest silnie zalesiona, tak też było i w przeszłości. Nieurodzajne 
ziemie (por. zajcHowSka 1953, s. 124), silnie meandrująca Warta i zbocze moreny czołowej poprze-
cinane licznymi jarami na prawym brzegu znacząco zniechęcały ludzi do osiedlania się w promie-
niu 3 km od Radzimia (wyjątek stanowi osada Starczanowo oddalona o 1,5 km). Potwierdzają to 
badania Mieczysława Brusta, który przedstawił rekonstrukcję skupisk osadniczych w okolicy Ra-
dzimia we wczesnym średniowieczu (patrz też rozdział III). W czasach państwa gnieźnieńskiego 
najbliższe osadnictwo odnotowano w Gołaszynie, Biedrusku, Promnicach i Długiej Goślinie, w miej-
scowościach oddalonych od Radzimia w linii prostej o 7-8 km. W następnych stuleciach wczesnego 
średniowiecza stwierdzono kolejne osady powiązane z Radzimiem drogami lokalnymi, oddalone od 
niego w linii prostej o 3-4 km (BruSt 2008; patrz też rozdział III). W odległości 25 km na południe  
w górę Warty znajdował się gród w Poznaniu, 32 km na wschód gród na Ostrowie Lednickim, 37 
km na północny wschód gród w Łeknie, 17 km w tym samym kierunku gród w Rogoźnie i 11 km na 
północny zachód gród w Objezierzu. Między Radzimiem a tymi ośrodkami już we wczesnym śre-
dniowieczu funkcjonowały drogi lądowe i wodne (głównie o znaczeniu tranzytowym, ponadlokalne  
i lokalne). Szlaki te w kolejnych stuleciach w zależności od sytuacji politycznej traciły lub zyskiwa-
ły na znaczeniu, by ostatecznie zniknąć z map po likwidacji wsi Radzim. Niekiedy ich śladami na 
współczesnych mapach są drogi polne i leśne.

Od wczesnego średniowiecza przez radzimski węzeł komunikacyjny wiódł główny trakt z Po-
znania przez Rogoźno do Łekna lub Ujścia (ryc. 47; wędzki 1955, s. 573-575; BruSt 2005, s. 446-447; 
PrzyByŁ 2005, s. 121; por. 2016, s. 28). Począwszy od Poznania, przebiegał on wzdłuż lewego brzegu 
Warty przez Naramowice, Biedrusko, Trzuskotowo do Radzimia, gdzie po przekroczeniu Warty przez 
Starczanowo, Uchorowo, Pacholewo, Słomowo, Boguniewo i Międzylesie prowadził do Rogoźna (por. 
BruSt 2000, s. 250; 2005, s. 447). Ów szlak od połowy XIII wieku tracił na znaczeniu, a wraz z upad-
kiem grodu na Ostrowie Radzimskim po pierwszej połowie XIV wieku na odcinku Poznań–Radzim 
odgrywał już tylko rolę ważnej drogi ponadlokalnej. Na przełomie XIII i XIV wieku wytworzył się 
nowy trakt o charakterze tranzytowym (omijający Radzim) z Poznania przez Suchy Las, Chludowo, 
Ocieszyn z przeprawą przez Wartę w Obornikach, przez Dąbrówkę Leśną do Ujścia i Czarnkowa (por. 
BruSt 2005, s. 446).
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W znacznej części wczesnośredniowieczna droga Poznań–Radzim–Rogoźno pokrywała się 
ze szlakiem solnym łączącym centrum Wielkopolski z Pomorzem (BruSt 2005, s. 446). Odcinkowo  
z Radzimia prowadziła ona na północny zachód, szlakiem o znaczeniu ponadlokalnym wzdłuż le-
wego brzegu Warty przez Gołaszyn na przeprawę przez Wartę w Obornikach, następnie w kierunku 
północno-wschodnim przez Rożnowo do Rogoźna. Droga ta na odcinku od Radzimia do Obornik wy-
korzystywana była w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych także w kierunku na Czarnków 
(por. weymann 1953, s. 237). Przebieg drogi z Poznania przez Radzim do Obornik zaznaczono na pla-
nach z końca XVIII (ryc. 14, patrz też aneks I, mapa nr 3) i początku XIX wieku (patrz aneks I, mapa 
nr 4). Na mapie z 1802 i 1803 roku odcinek drogi z Poznania do Trzeciska Młyn, z pobliską przeprawą 
przez Wartę na prawy brzeg do Owińsk, miał status szlaku ponadlokalnego, północny odcinek zaś 
od Trzeciska Młyn do Obornik przez Biedrusko i Radzim był jedynie drogą lokalną polno-leśną. Na 
kolejnych planach z końca XIX i początku XX wieku widać, że droga zmieniła przebieg, „oddaliła 
się od Warty”, wiodąc przez Naramowice, Radojewo do Biedruska. Po sprzedaży dóbr w Knyszynie, 
Trzuskotowie, Tworkowie i Biedrusku przez Arthura von Treskow armii niemieckiej na początku  
XX wieku utworzony zostaje poligon wojskowy. Mieszkańców pierwszych trzech wsi wysiedlono  
a budynki rozebrano (GaŁecka i in. 2012, s. 58; por. Łączkowski 2014, s. 97). Część szlaku przebiegają-
cego przez poligon (do nieistniejących już osad) przestała funkcjonować.

We wczesnym średniowieczu droga Poznań–Radzim–Rogoźno na odcinku Poznań–Radzim 
miała wariant wytyczony prawym brzegiem Warty. W osadzie Główna przekraczała ona rzekę o tej 
samej nazwie, następnie prowadziła wzdłuż prawego brzegu Warty (por. wyrwa, micHalski 1995,  
s. 47-50 i nn., ryc. 8; PrzyByŁ 2005, s. 116) przez obecne Promnice, Złotoryjsko, dawną Goślinkę, dzi-
siejsze Mściszewo do węzła drogowego w Radzimiu – tam łączyła się z drogą biegnącą lewym brze-
giem Warty. We wczesnym średniowieczu do połowy XIII wieku drogę tę należy uznać za ważny 
trakt ponadlokalny w odniesieniu do równoległej głównej drogi po lewej stronie Warty. Z pewnością 
w pewnych okresach obydwie mogły być drogami równorzędnymi, chociażby w pierwszej połowie 
XIII wieku, kiedy to wzdłuż Warty przebiegały granice między posiadłościami książąt walczących  
o Wielkopolskę.

Począwszy od połowy XIII wieku szlak z Poznania przez Radzim do Rogoźna tracił na zna-
czeniu. W XIV wieku rolę radzimskiego węzła komunikacyjnego przejęła Murowana Goślina (BruSt 
2005, s. 446-447; 2006, s. 41-43). W efekcie wczesnośredniowieczny szlak po prawej stronie War-
ty na odcinku od Poznania do Owińsk już na przełomie XIII i XIV wieku pełnił funkcję głównej 
drogi prowadzącej do Rogoźna nowym odcinkiem z Owińsk przez Bolechowo, Murowaną Goślinę, 
Przebędowo, Długą Goślinę, Studzieniec do Rogoźna, dalej zaś w kierunku na Ujście lub Łekno  
i Wągrowiec. Jak wskazał Mieczysław Brust, od XIV wieku do Łekna i Wągrowca prowadził nowy 
szlak tranzytowy. Z drogi Poznań–Murowana Goślina–Rogoźno za Murowaną Gośliną w kierunku 
północno-wschodnim wiódł on przez Gać, Szczodrochowo do Skoków, lokalnie z osady Gać przez 
Brzeźno i Włókna do Skoków, dalej Roszkówko i Sienno do Łekna lub Wągrowca (ryc. 47; por.  
wyrwa, micHalski 1995, s. 47-50 i nn., ryc. 8; BruSt 2005, s. 446-447; 2006, s. 41-43; PrzyByŁ 2005,  
s. 116; wędzki 2008, s. 33).

W okresie wczesnopiastowskim przez Radzim przebiegała droga ponadlokalna z Gniezna 
przez Ostrów Lednicki i Puszczę Zielonkę do Objezierza, tam rozdzielała się na dwa szlaki. Pierwszy 
o niewielkim znaczeniu prowadził w kierunku północno-zachodnim przez Obrzycko na Czarnków, 
drugi zaś w kierunku zachodnim do Szamotuł, gdzie łączył się z jednym z głównych szlaków z Po-
znania na Pomorze Zachodnie przez Szamotuły i Sieraków. Lokalnie droga Gniezno–Ostrów Lednic-
ki–Radzim–Objezierze wiodła przez skupisko osadnicze przy rzece Goślince, następnie kierowała się 
na zachód wzdłuż prawego brzegu rzeki obecnie nazywanej Trojanką przez dzisiejsze Mściszewo, 
następnie wzdłuż prawego brzegu Warty dochodziła do radzimskiego brodu, gdzie przecinała szlak 
wodny, dalej na lewym brzegu Warty przebiegała w kierunku zachodnim przez Maniewo i Ocieszyn 
do Objezierza (ryc. 47; BruSt 2005, s. 446; 2006, s. 42-43; PrzyByŁ 2005, s. 121). W efekcie Gniezno 
bezpośrednio łączyło się z północną częścią tzw. segmentu poznańskiego przyłączonego do domeny 
patrymonialnej Piastów na początku X wieku (por. kara 2009, s. 245-252) i co bardzo istotne z tere-
nami zachodniopomorskimi, bez pośrednictwa Poznania (wędzki 2008, s. 32).

Wysuwana teza, jakoby zawarcie pokoju w Krzyszkowie między Fryderykiem Barbaros-
są a Bolesławem Kędzierzawym w 1157 roku świadczyło o tym, że cesarz, kierując się do centrum 
państwa polskiego, ominął Poznań i planował przeprawić wojska przez Wartę w Radzimiu (PaProcki 
2004, s. 6), wydaje się błędna (por. dzieduszycki, PrzyByŁ 2002, s. 27; por. PrzyByŁ 2005, s. 115).

Szlak przez Radzim do Gniezna odgrywał ważną rolę do około połowy XIII wieku następnie 
systematycznie tracił na znaczeniu. Po upadku grodu w pierwszej połowie XIV wieku odcinek ra-
dzimski wykorzystywany był lokalnie, natomiast dawna droga gnieźnieńska od obecnej Murowanej 
Gośliny prowadziła do Obornik równoległe do prawego brzegu Warty, przez Starczanowo, Szyman-
kowo i Łukowo. Jej znaczny odcinek nakreślił Theodor Philip von Pfau na planie z 1787 roku (ryc. 13, 
patrz też aneks I, mapa nr 3), dokładny przebieg zaś podał Karol Herman de Perthées na mapie wo-
jewództwa poznańskiego wykonanym w 1791 roku (ryc. 14) oraz David Gilly na planie Prus Połu-
dniowych z 1802 i 1803 roku (patrz aneks I, mapa nr 4). Także na „Generalstabskarte Koenigl. Pre-
uss. Generalstab.” wydanej w Berlinie w latach 1847-1863 zaznaczono jako szlak ponadlokalny 
prowadzący z Murowanej Gośliny do Obornik odcinek drogi od Starczanowa przez Szymankowo  
i Łukowo do Obornik (patrz aneks I, mapa nr 6). Zdaniem Andrzeja Wędzkiego (2008, s. 34) śladem 

Ryc. 47. Radzimski węzeł drogowy na tle sieci drożnej w średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych (dru-
ga połowa X-przełom XV i XVI wieku), 1 – cieki i zbiorniki wodne, 2 – grody, 3 – inne miejscowości, 
4 – główne szlaki wczesnośredniowieczne do połowy XIII wieku, 5 – ważne szlaki ponadlokalne do 
połowy XIII wieku, 6 – główne szlaki późnośredniowieczne i wczesnonowożytne (druga połowa XIII-
-przełom XV i XVI wieku), 7 – ważne szlaki ponadlokalne (druga połowa XIII-przełom XV i XVI wie-
ku), 8 – główne drogi współczesne, 9 – granica między diecezją poznańską a gnieźnieńską 1300 rok 
(za: nowacki 1964, mapa II)

Fig. 47. The road intersection at Radzim against the road network in the Middle Ages and in the early mo-
dern times (the second half of the 10th – late 15th/early 16th centuries), 1 – water courses and re-
servoirs, 2 – strongholds, 3 – other villages and towns, 4 – main early medieval routes until the mid-
-13th century, 5 – important supralocal routes until the mid-13th century, 6 – main late medieval 
and late modern routs (second half of the 13th- late15th/early 16th century), 7 – important supra-
local routes (second half of the 13th-late15th/early 16th century), 8 – main contemporary roads,  
9 – border between the dioceses of Poznań and Gniezno in 1300 (after: nowacki 1964, map II)



dawnego traktu gnieźnieńskiego w Obornikach jest ul. Gnieźnieńska wychodząca z rynku w kierun-
ku wschodnim.

Źródła kartograficzne z ponad dwóch wieków dobrze obrazują system dróg lokalnych łą-
czących Radzim z sąsiednimi miejscowościami związanymi przede wszystkim przynależnością do 
parafii radzimskiej. Na mapach z końca XVIII wieku (ryc. 12-14, patrz też aneks I, mapa nr 2 i 3) 
nie zaznaczono bezpośredniej drogi z Radzimia do Maniewa. Po raz pierwszy szlak łączący te dwie 
wsie odnotował David Gilly na planie Prus Południowych z 1802 i 1803 roku (patrz aneks I, mapa  
nr 4). Jest to dość niezrozumiałe i wymaga wnikliwych badań, ponieważ trudno sobie wyobrazić, że 
mieszkańcy Maniewa – związani z Radzimiem od średniowiecza wspólnym kościołem parafialnym  
i cmentarzem – dopiero około początku XIX wieku (kiedy osada nadwarciańska już zupełnie popadła 
w ruinę) zyskali bezpośrednią drogę łączącą te dwie miejscowości.

Na mapie „Special Carte von Pohlen…” (arkusz XLI) z 1778 roku Theodor Philip von Pfau 
zabudowę mieszkalno-gospodarczą Radzimia nakreślił wzdłuż drogi wychodzącej ze wsi na północ  
w kierunku „Golluczina” (obecnie Gołaszyn) i dalej Obornik oraz na południe do „Soruszkowa” (nie-
istniejącej obecnie wsi Trzuskotowo) z odgałęzieniem w kierunku zachodnim przez Tworkowo do 
Chludowa (ryc. 12, patrz też aneks I, mapa nr 2). Ten sam autor na planie w skali 1:175 000, wyda-
nym w Berlinie w 1787 roku zaznaczył tylko jedną drogę przebiegającą przez Radzim z Poznania  
do Obornik wzdłuż lewego brzegu Warty (ryc. 13, patrz też aneks I, mapa nr 3).

Karol Herman de Perthées na planie z 1791 roku przedstawił sześć dróg wychodzących z Ra-
dzimia: na północ w kierunku Szymankowa, z przeprawą przez Wartę (być może dawna droga do 
nieistniejącej już w XVIII wieku osady Poświętne; wędzki 1955, s. 570-571), na północny zachód  
do Gołaszyna i dalej Obornik, na południowy zachód do Chludowa, czwartą na południe do Chojnicy, 
piątą na południowy wschód do Trzuskotowa i Poznania z rozgałęzieniem na wschód do Murowanej 
Gośliny, z przeprawą przez Wartę na wysokości dawnej Goślinki (obecnie części Mściszewa), ostat-
nią zaś przez Wartę w Radzimiu na prawy brzeg do Starczanowa (na mapie znacznie przesuniętego 
na północ względem stanu faktycznego; ryc. 14).

Na planie Prus Południowych z 1802 i 1803 roku autorstwa Davida Gilly’ego z Radzimia 
wychodzą trzy drogi na północ do Gołaszyna i Obornik, na południe do Biedruska z pominięciem 
Trzuskotowa oraz na zachód z rozgałęzieniem na odcinek do Maniewa i Tworkowa (aneks I, mapa  
nr 4). W Radzimiu nie zaznaczono przeprawy przez Wartę na prawy brzeg (wędzki 1955, s. 572). 

Na młodszych planach z XIX i początku XX wieku przez Radzim przebiega jedna „główna” 
droga prowadząca na zachód do Maniewa, na południe do Trzuskotowa oraz szlak lokalny na więk-
szości przedstawień kartograficznych z tego czasu w kierunku południowo-zachodnim do Chludowa 
przez Tworkowo. Trakt ten w zależności od mapy stanowi odgałęzienie drogi prowadzącej do Ma-
niewa (ryc. 16, patrz też aneks I, mapa nr 6) lub też bierze swój początek w centrum wsi (nieopo-
dal kościoła) w pobliżu leśniczówki (ryc. 19 i 20, patrz też aneks I, mapa nr 11, 15-17). Po rozbiórce 
ostatnich w osadzie budynków leśnictwa Radzim w latach sześćdziesiątych XX wieku i włączeniu 
jej całego obszaru do poligonu wojskowego w Biedrusku stare drogi wykorzystywane są jedynie  
do transportu drewna wyciętego w okolicznych lasach. Obecnie na teren dawnej wsi można dotrzeć 
niegdysiejszym szlakiem z Maniewa po uzyskaniu zezwolenia z Centrum Szkolenia Wojsk Lądo-
wych w Poznaniu.

RADZIM. GRÓD I WIEŚ NA WARTĄ
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Informacji o najstarszym osadnictwie na terenie Radzimia dostarczają badania archeologiczne. 
W oparciu o materialne pozostałości działań ludzkich (m.in. obiekty archeologiczne, przedmioty 
zagubione lub celowo porzucone, odpady pokonsumpcyjne – kości zwierzęce) można rekonstru-

ować najstarszą część dziejów Radzimia.
Poniżej zaprezentowana zostanie historia badań nad przemianami osadniczymi, następnie 

zaś wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych na Ostrowie Radzimskim. Tylko dzięki nim 
można ukazać dynamikę i zmienność osadnictwa na tym terenie.

Historia badań nad przemianami osadniczymi  
w Radzimiu i jego okolicy

Ślady osadnictwa pradziejowego, wczesnośredniowiecznego, późnośredniowiecznego i nowożyt-
nego począwszy od połowy XIX wieku przyciągają do Radzimia miłośników starożytności oraz na-
ukowców. Oddalenie od zamieszkanych osad, współczesnych traktów komunikacyjnych, w otocze-
niu gęstego lasu, w znacznej części na poligonie wojskowym w Biedrusku, nie ułatwia prospekcji 
terenowych i badań interdyscyplinarnych.

 Już w połowie XIX wieku ślady osadnictwa na Ostrowie Radzimskim były przedmiotem 
zainteresowań Gumperta, radcy ziemi powiatu obornickiego, który opisując groby „pogańskie”  
w powiecie obornickim, wspomniał o fundamentach i sklepieniu „ogromnego gmachu jakiegoś” na 
wyspie radzimskiej (GumPert 1843, s. 114-115)21.

 W drugiej połowie XIX wieku pozostałości grodu średniowiecznego na podstawie źródeł hi-
storycznych i prospekcji terenowej przedstawił Ignacy Zakrzewski w artykule pt. „O grodach Wiel-
kopolskich”. Pierwszy opisał grodzisko, zwracając uwagę na podwójny system wałów i fos, odcina-
jących północno-zachodnią część wyspy z centralnym kopcem „wysokiem a stromem grodziszczu”, 
na którym niegdyś znajdowała się rezydencja kasztelańska (ryc. 48; zakrzewSki 1887, s. 8-10)22.

21 Informacji o artykule udzielił mgr Jakub Linetty z Instytutu Historii UAM w Poznaniu, za co składamy mu serdeczne  
podziękowania.

22 Informacji o artykule udzielił mgr Jakub Linetty z Instytutu Historii UAM w Poznaniu, za co składamy mu serdeczne podzię-
kowania.

 Następnych odkryć dokonali pracownicy Królewskiego Inspektoratu Budownictwa Wodne-
go w latach 1888-1892, w czasie regulacji Warty na wysokości Radzimia. Jak wspomniano wyżej, 
w trakcie oczyszczania, pogłębiania i poszerzania dawnego bocznego kanału opływającego Ostrów 
Radzimski z lewej strony (dzisiejsze koryto Warty) oraz bagrowania jej koryta przy użyciu pogłę-
biarki parowej około 1,5 km w dół rzeki odnaleziono co najmniej 54 przedmioty z epoki kamienia, 
brązu i żelaza, m.in. siekierkę krzemienną, kamienne: topory, siekierki, motyki i osełki, brązowe: 
sztylety, dłuta, miecze, siekierki, groty i pierścień, żelazne: toporki, groty oszczepów, wędzidło, frag-
ment sierpa, część radła i pługa oraz trzy fragmenty poroża. Okazy odkrywane w czasie pięciu lat 
prac regulacyjnych na radzimskim odcinku rzeki w większości trafiały w ręce amatorów starożyt-
ności m.in. kupca Ottona Siegerta z Murowanej Gośliny, nadleśniczego Richerta w Eckstelle (Nad-
leśnictwo Kąty) z osady leśnej Kąty i Maxa Boldta z Berlina. Ostatecznie, staraniem przedstawicieli 
zainteresowanych instytucji, zabytki (te, o których odkryciu wiedziano) weszły w skład zbiorów To-
warzystwa Historycznego Prowincji Poznańskiej (Historische Gesellschaft für die Provinz Posen), 
Museum für Völkerkunde w Berlinie i Towarzystwa Historycznego Muzeum Prowincjonalnego (Pro-
vinzialmuseum). Obecnie niewielki zespół okazów przechowywany jest w Muzeum Archeologicz-
nym w Poznaniu (kaczmarek, SilSka 2008).

 Wieści o odkryciach skłaniały miłośników starożytności i naukowców do wizyt w Radzimiu. 
W 1907 roku poszukiwania „starożytności” prowadzili na wyspie Wilhelm Thamm i G. Thienhaus, 
odnajdując oprócz fragmentów naczyń ceramicznych m.in. okucie brązowe oraz fragment paciorka 
z ciemnozielonego szkła z barwnym ornamentem w postaci żółtej gwiazdy i turkusowoniebieskiej 
listwy przy krawędzi (HenSel, Hilczer-kurnatowSka 1980, s. 367; jaSnoSz 1984, s. 87). W 1912 roku 
prospekcji terenowej Ostrowa Radzimskiego i brzegów koryta Warty dokonali Wilhelm Thamm,  
K. Meyer oraz Jan Galeiski z Poznania (jaSnoSz 1984, s. 83-89). W dwudziestoleciu międzywojen-
nym wyspę radzimską odwiedzali wybitni archeolodzy: Józef Kostrzewski, Władysław Kowalenko, 
Zdzisław Rajewski i Zygmunt Zakrzewski (kowalenko 1938, s. 287; HenSel, Hilczer-kurnatowSka 1980,  
s. 363; jaSnoSz 1984, s. 83-90). 

 Stan zachowania grodziska, w znacznej części zbieżny z opisem Ignacego Zakrzewskiego, 
przedstawił w 1938 roku Władysław Kowalenko w książce pt. Grody i osadnictwo grodowe Wiel-
kopolski wczesnohistorycznej (od VII do XII wieku). Podkreślił, że kształt wyspy został zmieniony  
w wyniku regulacji Warty. Odnotował, iż w 1922 roku „nad urwistym brzegiem Warty” w północno-
-zachodniej części wyspy odkryto m.in. duże skupisko ceramiki naczyniowej, nożyk żelazny, kości 
zwierzęce, węgle drzewne, polepę (kowalenko 1938, s. 287).

Pod koniec kwietnia 1948 roku badania powierzchniowe na grodzisku pod kierunkiem Józefa 
Kostrzewskiego przeprowadzili studenci z koła Prehistoryków Uniwersytetu Poznańskiego (obecnie 
Instytut Archeologii UAM w Poznaniu; wśród studentów byli późniejsi wybitni archeolodzy, m.in.: 
Włodzimierz Szafrański i Aleksandra Cofta; ryc. 49). Wówczas w południowo-zachodniej części gro-
dziska, jak to określono: „w partii wału odsłoniętej na skutek podmycia przez rzekę Wartę”, znale-
ziono duży zbiór ceramiki wczesnośredniowiecznej, a wśród niej jeden z najbardziej wyjątkowych 
zabytków – wyklejony z kilku fragmentów garnek23 datowany na koniec X-XI wiek, zdobiony w środ-
kowej części brzuśca wykonanymi schematycznie dwiema postaciami ludzkimi (ryc. 50). Ornament 
antropomorficzny, niespotykany na innych naczyniach wczesnośredniowiecznych, sprawia, że gar-
nek jest jedyny w swoim rodzaju (koStrzewSki 1948; Buko 1990, s. 138-139).

23 Naczynie przechowywane jest w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.

Ryc. 48. Fragment litografii Theodora 
Szulca – widok na Ostrów Ra-
dzimski z reliktami grodu

Fig. 48. Fragment of a lithography by 
Theodor Szulc – view of Ostrów 
Radzimski with the relics of the 
stronghold 
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W maju 1954 roku Zdzisław Kaczmarczyk zorganizował wycieczkę naukową na Radzim dla 
słuchaczy Seminarium Prawa Miejskiego Wydziału Prawno-Ekonomicznego Uniwersytetu Poznań-
skiego. Studenci, wśród których był Andrzej Wędzki, zapoznali się ze stanem zachowania grodziska. 
Wizyta w Radzimiu skłoniła Andrzeja Wędzkiego do opracowania historii grodu i kasztelanii na pod-
stawie źródeł archiwalnych, drukowanych, kartograficznych i archeologicznych (wędzki 1955; 2008). 
Badacz, zestawiając różne rodzaje źródeł, pierwszy szeroko omówił strategiczne położenie Radzimia  
w czasach wczesnopiastowskich i w okresie rozbicia dzielnicowego w XIII wieku (wędzki 1955).

Włodzimierz Szafrański do 1955 roku (kiedy to przeniósł się do Warszawy), z racji niewiel-
kiej odległości od rodzinnego miasta Murowanej Gośliny, co najmniej kilkukrotnie prowadził bada-
nia powierzchniowe w Radzimiu i najbliższej okolicy (jaSnoSz 1984, s. 84-90).

W 1962 roku prospekcję terenową na wyspie radzimskiej przeprowadzili pracownicy Mu-
zeum Archeologicznego w Poznaniu (jaSnoSz 1963, s. 243). 17 lutego 1970 roku Wojewódzki Konser-
wator Zabytków Archeologicznych w Poznaniu wpisał grodzisko na Ostrowie Radzimskim do reje-
stru zabytków pod numerem 853/A (BŁaszczyk 1972, s. 238). W 1974 roku badania powierzchniowe 
na wyspie i na lewym brzegu Warty przeprowadzili Stanisław Jasnosz z Muzeum Archeologicznego 
w Poznaniu i Michał Iwaszkiewicz z Instytutu Zoologii Stosowanej Akademii Rolniczej w Poznaniu. 

Zespół materiałów znalezionych w Radzimiu i w jego najbliższej okolicy, począwszy od eg-
zemplarzy odkrytych pod koniec XIX wieku, szczegółowo przedstawił Stanisław Jasnosz w artyku-
le pt. Materiały i studia do dziejów osadnictwa starożytnego i wczesnośredniowiecznego Ziemi Obor-
nicko-Rogozińskiej (część III) opublikowanym w 1984 roku w „Fontes Archaeologici Posnanienses”  
(jaSnoSz 1984, s. 81-90).

W latach osiemdziesiątych XX wieku przeprowadzono badania powierzchniowe w ramach 
Archeologicznego Zdjęcia Polski. Na obszarze AZP nr 48-27 w Radzimiu odnotowano pięć stano-
wisk: na wyspie stan. nr 7 na obszarze (w miejscowości stan. nr 1) osada (?) kultury łużyckiej, osa-
da wczesnośredniowieczna (?) i grodzisko wczesnośredniowieczne oraz stan. nr 68 na obszarze  
(w miejscowości stan. nr 1a) osada (?) kultury łużyckiej i osada wczesnośredniowieczna (?); na 
prawym brzegu Warty stan. nr 6 na obszarze, domniemana osada wczesnośredniowieczna, śre-
dniowieczna i nowożytna; na lewym brzegu Warty stan. nr 58 na obszarze, osada wczesnośrednio-
wieczna, średniowieczna i nowożytna oraz stanowisko nr 59 na obszarze, tzw. skarb przedmiotów 
brązowych z epoki brązu – stanowisko znane z kwerendy o nieustalonej uprzednio lokalizacji, zwe-
ryfikowane negatywnie.

Materiały wczesnośredniowieczne i średniowieczne z Radzimia ponownie zaprezentowali 
Witold Hensel i Zofia Hilczer-Kurnatowska w tomie V „Studiów i materiałów do osadnictwa Wiel-
kopolski wczesnohistorycznej” wydanym w 1980 roku oraz Zofia Kurnatowska i Alicja Łosińska  
w tomie 32 „Fontes Archaeologici Posnanienses” z 1983 roku. 

Badania wykopaliskowe na grodzisku przeprowadzono w latach 2002-2012. Kierownikiem 
badań do 2006 roku był Bartłomiej Haraj24, a od 2007 roku jest nim Andrzej Kowalczyk. Prace sfi-
nansowała Gmina Murowana Goślina przy doraźnym wsparciu Starostwa Powiatowego w Poznaniu  
i Gminy Oborniki. Nadzór nad badaniami objęło Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, natomiast 
opiekę merytoryczną sprawowała Zofia Kurnatowska z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej 
Akademii Nauk, oddział w Poznaniu. W 2006 roku powołano Pracownię Archeologiczną Ostrów Ra-
dzimski z siedzibą w Murowanej Goślinie. Placówka ta podlega Muzeum Pierwszych Piastów na Led-
nicy, a jej celem jest prowadzenie badań i upowszechnianie wiedzy o Radzimiu (kościesza-kosmowski 
2008, s. 72; kowalczyk, PaProcki 2009).

Od 2002 roku Radzim stanowi przedmiot badań Dariusza Paprockiego. W książce pt. Dzie-
je Radzimia w zarysie pierwszy przedstawił on historię osadnictwa w Radzimiu od najstarszych  
znalezisk z neolitu po początek XX wieku (PaProcki 2004). W artykule zamieszczonym w tomie IX 

24 W związku ze zmianami nazwiska i imienia tożsamy z: Kosma Kosmowski i Kosma Kościesza-Kosmowski.

Ryc. 50. Wczesnośredniowieczny garnek radzimski zdobiony ornamentem antropomorficznym

Fig. 50. Early medieval pot from Radzim decorated with an anthropomorphic motif

Ryc. 49. Studenci archeologii po wizycie na grodzisku w Radzimiu w kwietniu 1948 
roku stoją na podwórzu państwa Szafrańskich w Murowanej Goślinie. Od pra-
wej Maria Szafrańska (siedzi), prof. Józef Kostrzewski, Włodzimierz Szafrański 
(na tle okna)

Fig. 49. Archaeology students standing at the backyard of the family house of  
Mr and Mrs Szafrański in Murowana Goślina after a visit to the stronghold  
in Radzim in April 1948. From the right: Maria Szafrańska (sitting), Prof. Józef 
Kostrzewski, Włodzimierz Szafrański (against the window)
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„Studiów Lednickich” szczegółowo omówił dzieje parafii pod wezwaniem św. Mikołaja i św. Barbary 
w Radzimiu (PaProcki 2008).

W 2002 i 2005 roku na Ostrowie Radzimskim wykonano serię odwiertów dostarczających 
dodatkowych informacji na temat nawarstwień kulturowych (kościesza-kosmowski 2008, s. 73).

 Materiały z Radzimia zostały omówione w monografii poświęconej Archeologii Powia-
tu Obornickiego. W pracy tej Maciej Kaczmarek przedstawił radzimskie przedmioty z epoki brązu 
(2005, s. 131, 134-135), Ewa Wielgosz-Skorupka zaprezentowała osadnictwo wczesnośredniowiecz-
ne (2005, s. 342-345), Mieczysław Brust zaś opisał kasztelanię radzimską (2005, s. 417 i nn.).

 W publikacji dotyczącej dziejów Murowanej Gośliny z 2006 roku dużo miejsca poświęcono 
Radzimiowi, opisując osadnictwo wczesnośredniowieczne (kaSProwicz 2006), gród radzimski jako 
ośrodek opola i kasztelanii (PaProcki 2006) oraz osadnictwo i sieć dróg w średniowieczu (BruSt 2006, 
s. 41-43).

 W 2006 roku w siedemset pięćdziesiątą rocznicę zaistnienia kasztelanii radzimskiej na 
kartach historii i siedemset siedemdziesiątą rocznicę powołania parafii w Radzimiu odbyła się kon-
ferencja naukowa pt. „Radzim – odkrywany gród na Warcie”. Wygłoszone na sympozjum referaty 
zostały zamieszczone w tomie IX „Studiów Lednickich”. Wśród nich znalazł się m.in. komunikat  
o wstępnych wynikach badań wykopaliskowych grodziska przeprowadzonych w latach 2002-2005. 
W artykule tym po raz pierwszy przedstawiono interpretację nawarstwień wałowych i przywało-
wych oraz omówiono odkryte relikty budynków mieszkalnych z czasów grodu kasztelańskiego (ko-
ściesza-kosmowski 2008). Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 2008 roku 
prezentujące m.in. materiały i ślady osadnictwa z początków wczesnego średniowiecza opublikowa-
no w tomie X „Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych” (kowalczyk 2009). 

 W 2009 roku Andrzej Kowalczyk z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy i Mateusz Si-
kora, doktorant w Instytucie Prahistorii UAM w Poznaniu przeprowadzili badania powierzchniowe 
na Ostrowie Radzimskim z wykorzystaniem wykrywacza metali. Oprócz fragmentów naczyń cera-
micznych i szczątków kostnych na grodzisku, w jego najbliższej okolicy i na niewielkim wzniesieniu 
ciągnącym się wzdłuż zachodniej krawędzi wyspy znaleziono m.in. brązowy pierścionek z oczkiem 
szklanym, srebrny denar krzyżowy z drugiej połowy XI wieku, brązowy trzewik pochwy miecza  
z drugiej połowy XIII wieku opracowany i opublikowany przez Pawła Sankiewicza (2012), osiem oło-
wianych kul od muszkietu, grot bełtu.

W 2014 roku z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej uzyska-
no (materiały Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego) mapy Numerycznego Mode-
lu Terenu obszaru nieistniejącej wsi Radzim i jej najbliższej okolicy. Zaobserwowane na nich śla-
dy działalności człowieka skłoniły badaczy (Andrzeja Kowalczyka z Muzeum Pierwszych Piastów 
na Lednicy, Mikołaja Kostyrkę, doktoranta w Instytucie Prahistorii UAM w Poznaniu, i Michała 
Skoczyńskiego, doktoranta w Instytucie Historii UAM w Poznaniu) do ich weryfikacji w terenie.  
W kwietniu 2015 roku dokonano wizji terenowej, która pozwoliła uzyskać nowe informacje oraz 
skonfrontować je z interpretacjami powstałymi na podstawie materiałów z Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego i Kartograficznego (ryc. 51; patrz rozdział I).

W sierpniu 2015 roku Adam Aniołek i Szymon Żyła z Maniewa podczas wycieczki na lewym 
brzegu Warty w Radzimiu, w czasie bardzo niskiego stanu wody, odkryli żelazny grot włóczni ze 
skrzydełkami, fragment żelaznego topora, połowę bieguna kamiennego żarna i dno naczynia wczes- 
nośredniowiecznego ze znakiem garncarskim. Przedmioty zalegały na podłożu piaszczysto-glinia-
stym, około 40 m w górę rzeki od krzyży radzimskich. Natomiast na podłożu kamiennym około 1,5 
km w górę rzeki od Radzimia znaleźli brązowy grot oszczepu. Odkrywcy wszystkie przedmioty we 
wrześniu 2015 roku przekazali w darze do Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (ryc. 52).

Radzim już od ponad 170 lat stanowi przedmiot zainteresowania naukowców i miłośni-
ków historii. W tym czasie powstało kilkanaście opracowań naukowych i popularnonaukowych  
prezentujących wybrane zagadnienia z dziejów Radzimia. Dotychczas autorzy opracowań ko-
rzystali przede wszystkim z nielicznych źródeł historycznych, przypadkowych odkryć zabytków  

Ryc. 51. Wizja terenowa pozostałości wsi Radzim

Fig. 51. Field inspection of the remains of the village of Radzim

Ryc. 52. Adam Aniołek, w towarzystwie członkiń 
„Stowarzyszenia Historycznego Grodu Ra-
dzim”, prezentuje znaleziony brązowy grot 
oszczepu (sierpień 2015 roku)

Fig. 52. Adam Aniołek, accompanied by members 
of Stowarzyszenie Historyczne Grodu Radzim 
[The Historical Society for the Stronghold  
of Radzim], presenting the discovered bronze 
spearhead (August 2015)
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archeologicznych czy formułowali koncepcje na podstawie wizji terenowych i badań powierzchnio-
wych. Przeprowadzone na Ostrowie Radzimskim w latach 2002-2012 prace wykopaliskowe w po-
wiązaniu z badaniami nieinwazyjnymi obszaru dawnej wsi oraz kwerendą archiwaliów pozwalają 
na pełniejsze przedstawienie dziejów Radzimia.

Badania wykopaliskowe przeprowadzone  
na Ostrowie Radzimskim w latach 2002-2012

Celem badań wykopaliskowych rozpoczętych na początku XXI wieku było przede wszystkim po-
znanie północno-zachodniej części wyspy, na której zlokalizowane jest grodzisko. Dokonano tego 
dzięki zarejestrowaniu stratygrafii i określeniu chronologii wydzielonych jednostek stratygraficz-
nych oraz prześledzeniu charakteru przemian zabudowy obiektu w kolejnych fazach jego użytko-
wania. Działania te miały zmierzać do możliwie pełnej rekonstrukcji grodu w poszczególnych fazach 
jego użytkowania, natomiast efektem prac badawczych miało być uczynienie z Ostrowa Radzim-
skiego atrakcji turystycznej. Po konsultacji z Zofią Kurnatowską zaplanowano założyć dwa wykopy.  
Lokalizację wykopów niejako narzucał stan zachowania reliktów grodziska. Jeden wykop założo-
no na odcinku dobrze zachowanego pagórka interpretowanego jako relikty wału, drugi zaś na kul-
minacji centralnego, największego kopca, gdzie spodziewano się odkryć relikty zabudowy (ryc. 53;  
kościesza-kosmowski 2008, s. 72).

W 2002 roku założono wykop I o wymiarach 2 × 10 m, przedłużony w 2003 roku w kierunku 
wschodnim o 5 m. Zlokalizowano go we wschodniej części grodziska, począwszy od szczytu wznie-
sienia wzdłuż jego zewnętrznego stoku do wypłaszczenia terenu. Wykop wyeksplorowano do calca25 
w 2004 roku (kościesza-kosmowski 2008, s. 72).

Wykop II o wymiarach 8 × 18 m podzielony na sześć ćwiartek (od A do F), zajmował środko-
wą i północno-wschodnią kulminację największego kopca. Ćwiartki B i D eksplorowano w 2003 roku 
do poziomu reliktów zabudowy (rumowiska kamiennego oraz gruzowiska kamiennego z polepą, gli-
ną i węglami drzewnymi – obiektu nr 1/2003) zalegających na głębokości 50-140 cm. W 2005 roku 
eksplorowano ćwiartkę A wykopu II do poziomu wcześniej odkrytych reliktów (kościesza-kosmowski 
2008, s. 72-78). W 2006 roku skupiono się na odsłonięciu reliktów zarejestrowanych we wcześniej-
szych sezonach. Wykonano poszerzenia eksplorowanych w latach 2003 i 2005 ćwiartek A w kierun-
ku północnym o 3 m i zachodnim o 50 cm oraz ćwiartki B w kierunku północnym i wschodnim o 3 m 
(kosmowski 2006, s. 3). W 2007 roku nie realizowano badań, prowadzenie Pracowni Archeologicznej 
Ostrów Radzimski po Kosmie Kościeszy-Kosmowskim przejął Andrzej Kowalczyk. Prace rozpoczę-
te w 2008 roku miały na celu dokończenie badań wykopaliskowych tzn. wyeksplorowanie do cal-
ca ćwiartek A, B i D wraz z poszerzeniami oraz osuwiskami profili (BanaSzak, kowalczyk 2008, s. 6).  
W 2008 roku prace prowadzono w obrębie dwóch sondaży nr II i III (nazwanych w terenie wyko-
pami II/2008 i III/2008-2009) o łącznej powierzchni 44 m2, założonych w obrębie wykopu II z 2003 
roku (ryc. 53). Ich celem było cząstkowe rozpoznanie nawarstwień kulturowych przed całkowitym 
dokończeniem badań wykopaliskowych (kowalczyk 2009, s. 197). W 2009 roku badania realizowa-
no już na powierzchni całego wykopu o łącznej powierzchni 160 m2, czyli w ćwiartkach A, B i D 
wraz z poszerzeniami oraz terenem po osuwiskach profili z 2007 i 2008 roku. Prace wykopaliskowe 
w 2012 roku objęły powierzchnię około 117 m². Zgodnie z założeniami na poziomie warstwy VII  
(gł. 51,30-51,20 m n.p.m.), ze względu na bezpieczeństwo prac, wykonano zwężenie wykopu o 2 me-
try od profilu północnego, zachodniego i południowego oraz o 1 metr od wschodniego. W efekcie dal-
szą eksplorację (do calca) prowadzono w zwężonym wykopie II, o wymiarach 6 × 5 m. Zrezygnowano 
z wykonania kilku stopni zwężających rozpoznawaną powierzchnię na rzecz jednego. Na wykonanie 

25 Calec – naturalna warstwa geologiczna bez śladów działalności człowieka.

kilku stopni nie pozwalały kolejne warstwy piasku, które po wyschnięciu powodowałyby osunięcia  
i nieczytelność profili. Zwężenie wykopu wykonano – po wyeksplorowaniu warstw osadniczych 
wiązanych z funkcjonowaniem grodu kasztelańskiego – na poziomie warstw piasku stanowiących 
relikty drewniano-ziemnego wału. W 2012 roku zakończono badania wykopaliskowe, zasypując wy-
kop i porządkując środkową oraz północno-wschodnią kulminację stożka (kowalczyk 2012, s. 8).

Analiza bazy materiałowej

W trakcie ośmiu sezonów badań wykopaliskowych w latach 2002-2012 z dwóch wykopów o łącznej 
powierzchni 190 m2 pozyskano 407 przedmiotów zaklasyfikowanych do zabytków wydzielonych, 
42 979 fragmentów naczyń ceramicznych, 30 ułamków prażnic, 15 255 szczątków kostnych, 10 352 
fragmentów polepy, 158 grudek żużlu, 81 wytworów krzemiennych, 1 871 węgli drzewnych. Pobrano 
także 92 próbki (w tym: 34 ichtiologiczne, 34 geologiczne, 11 dendrologicznych do datowania dend-
rochronologicznego, 6 dendrologicznych do datowania 14C i 7 paleobotanicznych; tab. 2).

Tabela 2. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Zestawienie wydzielonych kategorii ma-
teriałów źródłowych (oprac. Andrzej Kowalczyk)

Table 2. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Categories of source materials (elab-
orated by Andrzej Kowalczyk)

Kategorie materiałów źródłowych Wykop I Wykop II Badania powierzchniowe Razem

zabytki wydzielone 47 360 16 423

ceramika naczyniowa 8463 34467 49 42979

prażnice 1 29 0 30

szczątki kostne 1365 13890 0 15255

polepa 370 9982 1 10353

żużle 57 101 0 158

wytwory krzemienne 9 72 0 81

węgle drzewne 232 1639 0 1871

próbki 36 56 0 92

W wykopie I wyróżniono 18 warstw kulturowych (warstwy: Ia-Ie, IIa, IIb, III, III/IV, IVa-IVd, 
Va, Vb, VI, VII, VII/VIII), z których wydobyto 8 463 ułamki naczyń ceramicznych, 1 365 szczątków 
kostnych, 370 brył polepy, 57 grudek żużli żelaznego, 9 wytworów krzemiennych, 232 węgle drzew-
ne, fragment prażnicy i 36 próbek (34 geologiczne, 2 paleobotaniczne) oraz 47 zabytków wydzielo-
nych.

 W wykopie II w 43 obiektach i 15 warstwach kulturowych odnotowano 360 zabytków wy-
dzielonych, 34 467 fragmentów naczyń ceramicznych, 29 ułamków prażnic, 13 890 szczątków ko-
stnych, 9  982 fragmenty polepy, 101 żużli, 72 wytwory krzemienne, 1  639 węgli drzewnych oraz  
56 próbek, w tym: 34 ichtiologicznych, 17 dendrologicznych i 5 paleobotanicznych.

 Do 407 zabytków wydzielonych odkrytych w czasie eksploracji wykopów doliczono 16 oka-
zów pozyskanych w trakcie badań powierzchniowych przeprowadzonych w 2009 roku. Najwięcej 
(85,11%) zabytków wydzielonych odkryto w wykopie II założonym w centrum grodziska, 11,11% 
w wykopie I wyznaczonym na wale ziemnym, 3,78% zaś pozyskano z badań powierzchniowych na 
Ostrowie Radzimskim.
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Ryc. 53. Fragment mapy sytuacyjno-wysokościowej Ostrowa Radzimskiego, 1 – wykop I (części: A, B i C), 
2 – wykop II (II – sondaż II, III – sondaż III)

Fig. 53. Fragment of a topographic map of Ostrów Radzimski, 1 – trench I (parts: A, B and C), 2 – trench II 
(II – test-pit II, III – test-pit III)
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 261 przedmiotów wykonanych zostało z żelaza, co stanowi 61,70% całości zbioru (ryc. 54). 
Wśród nich przeważają fragmenty nieokreślonych przedmiotów żelaznych (112 sztuk), gwoździe 
(64 sztuki, zachowane w całości i fragmentach) oraz noże (45 sztuk, zachowane w całości i fragmen-
tach). Poza tym wśród przedmiotów żelaznych rozpoznano groty strzał i bełtów, krzesiwa, wędzidła, 
sprzączki, skoble, igły żelazne, haczyki, klucz od zamka oraz misę. 40 zabytków wyprodukowano  
z kości, wśród nich na uwagę zasługują łyżwy, kolce, igły, hetki, kość do gry, paciorek/amulet z kręgu 
suma26, część grzebienia i fragment okładziny grzebienia. W grupie 26 okazów kamiennych więk-
szość stanowią osełki (12 sztuk), poza tym rozpoznano fragmenty żaren, przęśliki z beżowego łupku, 
gładziki i kule stanowiące pociski. Po 25 egzemplarzy wykonanych jest z gliny i brązu. W grupie 
brązowych występują m.in. okucia, moneta, pierścionek, guzik, fibula (późnorzymska, datowana 
na IV-początek V wieku; grupa VI wg Oscara Almgrena typ 188)27, kabłączek skroniowy, wśród cera-
micznych zaś – przęśliki i naczynia. Z poroża wykonano 18 zabytków wydzielonych, wśród których 
są m.in. kolce i oprawy rękojeści. Trzynaście przedmiotów wykonano z ołowiu (w tym: odważnik  
i pociski do broni palnej), sześć ze srebra (monety i kabłączek skroniowy), pięć z krzemieni (grocik, 
rdzeń i odłupki), jeden ze szkła (pierścionek), jeden z żelaza, brązu i srebra (żelazny nóż z ozdobnym 
pierścieniem; kowalczyk, SikorSki 2017), jeden z żelaza i miedzi (wahadło wagi szalkowej lub element 
rzędu końskiego; por. cHudziak, Kaźmierczak, NiegowSki 2011, ryc. 161:b) oraz jeden z brązu i szkła 
(pierścionek z oczkiem szklanym; ryc. 54). 

Zabytki wydzielone zaklasyfikowano do dziesięciu kategorii w zależności od ich funkcji. 
Największą grupę tworzą przedmioty użytku domowego, stanowiąc 32,15% zbioru zabytków wy-
dzielonych (ryc. 55). Do nich zaklasyfikowano noże, rączki noży, krzesiwa, nożyce, przekłuwacze, 
żarna, przęśliki, prażnice, naczynia, osełki, uchwyty uch wiader, rylce, haczyki, płozy, szydła i igły. 
Równie duży zespół (30,73%) stanowią przedmioty lub ich fragmenty o nieokreślonej funkcji, do 
których zaliczono: nieokreślone przedmiot z metalu, kamienia, kości i poroża, blachy, okucia, krąż-
ki ołowiu i druciki żelazne. 16,55% zbioru zabytków wydzielonych stanowią przedmioty związane 

26 Zabytek w materiale masowym rozpoznał profesor Daniel Makowiecki z Instytutu Archeologii UMK w Toruniu, za co skła-
damy mu serdeczne podziękowania.

27 Chronologię zabytku określił profesor Andrzej Michałowski z Instytutu Archeologii UAM w Poznaniu, za co składamy mu 
serdeczne podziękowania.

Ryc. 54. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. 
Zestawienie zabytków wydzielonych według surowca

Fig. 54. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Com-
mune. Single finds by raw material

z konstrukcją i wyposażeniem budynków, do których zaklasyfikowano klucze, gwoździe, skoble, 
uchwyty oraz haki. 33 przedmioty uznano za elementy stroju, ozdoby i przedmioty osobiste. Grupę 
stanowiącą 7,80% zbioru tworzą okucia pasa, sprzączki, pierścionki, aplikacje, blaszki, kabłączki 
skroniowe, grzebień, okładzina grzebienia, guziki, hetki, paciorek z kręgu suma i łyżwy. Rozpoznano 
formy surowca (5,91% zbioru), do których zaliczono odłupki i rdzeń krzemienny, obrobione poroża, 
wykopki ołowiu, zrzynek ołowiu, grudki ołowiu, sztabki żelaza i grudki żelaza. Groty strzał i beł-
tów, trzewik pochwy miecza, pociski kamienne i ołowiane zaklasyfikowano do elementów uzbro-
jenia stanowiących 3,31% zbioru. 1,65% zabytków wydzielonych stanowią przedmioty związane  
z wymianą handlową, do których zaklasyfikowano monety, odważnik i wahadło wagi szalkowej (?). 
Cztery wędzidła (0,95%) przyporządkowano do elementów oporządzenia jeździeckiego, sierp i dwa 
kosery do narzędzi rolniczych, kość do gry zaś do przyborów do gier (ryc. 55).

 Analiza ilościowa zabytków wydzielonych przyporządkowanych do kategorii użytkowych 
pozwala stwierdzić, że zdecydowana większość okazów wyeksplorowanych na grodzisku (głównie 
w wykopie II na kulminacji największego, centralnego kopca) to przedmioty użytku domowego, rze-
czy związane z konstrukcją i wyposażeniem budynków oraz elementy stroju, ozdoby i przedmioty 
osobiste (łącznie 56,50% zbioru). Dominacja tego typu artefaktów świadczy o mieszkalnym charak-
terze tej części wyspy. Pojedyncze narzędzia rolnicze zdają się wykluczać zajmowanie się uprawą 
roli przez mieszkańców grodu kasztelańskiego. 

W wykopie I w warstwach nasypowych tworzących wał ziemny, jak już wyżej nadmieniono, 
zarejestrowano 47 zabytków wydzielonych, wśród których są m.in. łyżwy kościane, gwoździe żela-
zne, kolce kościane, przęśliki ceramiczne, noże żelazne, osełki kamienne, fragment żarna kamienne-
go. Budowniczowie użyli przy wznoszeniu wału obronnego dostępnych na wyspie materiałów m.in. 

Ryc. 55. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Zestawienie zabytków wydzielonych 
według ich funkcji, 1 – elementy stroju, ozdoby i przedmioty osobiste, 2 – przedmioty użytku do-
mowego, 3 – narzędzia rolnicze, 4 – przedmioty związane z konstrukcją i wyposażeniem budyn-
ków, 5 – przedmioty związane z wymianą handlową, 6 – elementy uzbrojenia, 7 – elementy oporzą-
dzenia jeździeckiego, 8 – formy surowca, 9 – przedmioty lub ich fragmenty o nieokreślonej funkcji, 
10 – przybory do gry

Fig. 55. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Single finds by their function, 
1 – elements of clothing, ornaments or personal items, 2 – household items, 3 – farm tools, 4 – items 
related to the construction and furnishing of buildings, 5 – trade related items, 6 – items of arma-
ment, 7 – equestrian items, 8 – types of raw materials, 9 – items or their fragments of uncertain 
function, 10 – game accessories
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ziemi, piasku, gliny i kamieni, niszcząc warstwy starszego osadnictwa (por. kurnatowSka 2008, s. 66). 
Dlatego w warstwach wału ziemnego odkryto dużą liczbę fragmentów naczyń ceramicznych, kości 
zwierzęcych, polepy, grudek żużli, węgli drzewnych i zabytków wydzielonych (kościesza-kosmowski 
2008, s. 73-75). Świadczą one o intensywnym osadnictwie na Ostrowie Radzimskim w czasach przed 
wzniesieniem wału (kurnatowSka 2008, s. 66). W związku z tym zdecydowana większość wyeksplo-
rowanych przedmiotów zalegała na złożu wtórnym. Najwięcej zabytków wydzielonych stwierdzono 
w warstwach IV, IVd i Va, budujących wnętrze nasypu wału obronnego (por. Haraj 2002, s. 3-4).

 Większość zabytków wyeksplorowano w warstwach osadniczych i obiektach w wykopie II 
obejmującym także sondaż II i III. Najwięcej okazów (67 sztuk) stwierdzono w warstwie IV stano-
wiącej relikty intensywnego osadnictwa z drugiej połowy XI-XII wieku.

 W wykopie II 53 zabytki wydzielone zarejestrowano w trzynastu z 42 obiektów. Większość 
przedmiotów odkryto w największych obiektach 1/2003 i 2/2003, eksplorowanych także w kolejnych 
sezonach wykopaliskowych. W szczątkach budynku (obiekt 2/2003) datowanego na drugą połowę 
XIII-pierwszą połowę XIV wieku odkryto 26 przedmiotów m.in. żelazne krzesiwo ogniwkowe, sierp 
żelazny, żelazny grot bełtu, żelazny klucz do zamka drzwi o romboidalnym uchwycie, tzw. gotycki, 
łyżwy kościane, osełkę kamienną, wędzidło żelazne, skobel żelazny, gwoździe żelazne, fragment pło-
zy kościanej, przęślik ceramiczny. Natomiast eksplorując relikty obiektu 1/2003 (zlokalizowanego 
w północnej części plateau kopca), datowanego na koniec XII-pierwszą połowę XIII wieku, zareje-
strowano czternaście zabytków wydzielonych, m.in. biegun żarna kamiennego, fragment okładziny 
grzebienia, osełkę kamienną, kolec kościany, gwoździe, przęśliki ceramiczne. W pozostałych jede-
nastu obiektach z zabytkami wydzielonymi odkryto od jednego do trzech przedmiotów, takich jak: 
noże żelazne, fragmenty żaren kamiennych, hetki kościane, przęśliki ceramiczne. 

 120 zabytków wydzielonych wyeksplorowano w warstwach kulturowych i obiektach 
datowanych na drugą połowę XI-XII wiek, co stanowi 43,01% wszystkich okazów z wykopu II.  
50 przedmiotów zarejestrowano w strukturach datowanych na drugą połowę XIII-pierwszą połowę 
XIV wieku, a 36 w jednostkach z końca XII-pierwszej połowy XIII wieku. Z reliktów wczesnośre-
dniowiecznego wału obronnego i warstw powstałych w wyniku jego zniszczenia wydobyto jedena-
ście przedmiotów, ze struktur datowanych na VIII-IX wiek sześć przedmiotów, m.in. fragmenty żar-
na kamiennego, osełki kamienne, gładzik kamienny. Również osełkę kamienną wyeksplorowano  
w obiekcie 23/2012 datowanym na IV/V EB-V EB/Ha C. Poza tym 97 okazów znaleziono przy uży-
ciu detektora metali w ziemi z wykopu II, w większości pochodzącej z eksploracji warstw kulturo-
wych I-III, a więc struktur datowanych na koniec XII-pierwszą połowę XIV wieku. W skład zbioru 
zabytków z wykopu II weszła moneta brązowa – szeląg koronny z 1663 roku – wybita za panowania 
Jana Kazimierza. Okaz wyeksplorowano w stropowej partii obiektu 2/2003. Moneta do dużo star-
szej jednostki stratygraficznej dostała się najprawdopodobniej w okresie nowożytnym (po 1663 
roku), w czasie rozbiórki kamiennych fundamentów po budynku z drugiej połowy XIII-pierwszej 
połowy XIV wieku. Na wyspie nie zarejestrowano reliktów osadnictwa młodszego niż to z pierwszej 
połowy XIV wieku.

W trakcie prac wykopaliskowych i badań powierzchniowych pozyskano 42 979 jednostek 
ceramicznych, w tym 42 978 fragmentów naczyń oraz jedno prawie kompletne naczynie. Na najo-
gólniejszym szczeblu opracowania podjęto analizę całego materiału pod kątem klasyfikacji kultu-
rowej w ramach poszczególnych okresów dziejów ludzkości. Rozpoznano fragment naczynia eneo-
litycznego28 kultury ceramiki sznurowej29, ułamki ceramiki z końca epoki brązu i początków epoki 
żelaza kultury łużyckiej, a także obiekty ze średniowiecza (ceramikę wczesnośredniowieczną i póź-
nośredniowieczną) oraz z czasów nowożytnych (tab. 3 i 4).

28 Okres przejściowy między epokami kamienia i brązu, późny okres neolitu. Główną podstawą wydzielenia tego okresu jest 
wprowadzenie narzędzi miedzianych (kaczanowSki, kozŁowski 1998, s. 41).

29 Klasyfikacji kulturowej fragmentu ceramiki dokonała dr Iwona Sobkowiak-Tabaka z Instytutu Archeologii i Etnologii  
Polskiej Akademii Nauk, za co składamy jej serdeczne podziękowania.

W wypadku ceramiki pradziejowej metoda jej opracowania została przedstawiona w części 
pracy poświęconej opisowi śladów osadnictwa kultury łużyckiej (rozdział II, poziom 1). Wszystkie 
ułamki reprezentują naczynia ręcznie lepione (tab. 3). Bliższego omówienia wymaga natomiast za-
stosowana metoda badań, terminologia i kryteria klasyfikacji ceramiki wczesno- i późnośrednio-
wiecznej oraz nowożytnej. Analizę przeprowadzono dwuetapowo, dokonując charakterystyki tech-
niczno-technologicznej i morfologiczno-stylistycznej uwzględniającej zarówno opis form naczyń, 
jak i zdobnictwo. 

Cały zbiór ceramiki, bez względu na wielkość fragmentów oraz strefę naczynia, z której 
pochodzą, poddano analizie makroskopowej uwzględniającej podział na grupy według kryterium 
techniczno-technologicznego odnoszącego się do rodzaju użytego surowca, sposobu formowania 
naczynia oraz barwy wypału. Podczas analizy ceramiki oparto się na istniejących i ugruntowa-
nych w literaturze grupach (gatunkach) naczyń (Hilczerówna 1967, s. 50-53; kruPPé 1967, s. 57-60;  
dzieduszycki 1982, s. 16; Łosiński, rogoSz 1983, s. 202-203; kajzer 1986; 1991; cHudziak 1991, s. 23-63; 
ręBkowski 1995, s. 12-21; SikorSki 1995, s. 98-102; Poliński 1996, s. 31 i nn.; Pawlak 2007, s. 61 i nn.; 
BojarSki 2012).

Dla całości materiału wczesnośredniowiecznego pod kątem techniczno-technologicznej 
produkcji wydzielono dwie podstawowe grupy. Grupę pierwszą stanowią naczynia wykonane tech-
niką lepienia, na których nie stwierdzono śladów obtaczania i naczynia wykonane techniką lepie-
nia, a następnie częściowo obtaczane. Na grupę drugą składają się naczynia całkowicie obtaczane, 
powstałe przy zastosowaniu metody tzw. „krótkiego ślizgu” (rzeźnik 1995, s. 60-67). W przypadku 
górnych partii naczyń z wylewami (I i II kategorii wielkościowej części charakterystycznych naczyń 
wg Buko 1990, s. 235-244) w grupie pierwszej (całkowicie ręcznie lepionej i częściowo obtaczanej) 
dokonano szczegółowszego podziału na naczynia: całkowicie ręcznie lepione wykonane techniką 
wałeczkowo-pierścieniową, ręcznie lepione i przykrawędnie obtaczane oraz ręcznie lepione i czę-
ściowo obtaczane, co najmniej do strefy największej wydętości brzuśca.

Tabela 3. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Zestawienie zbiorcze ceramiki naczynio-
wej kultury ceramiki sznurowej, kultury łużyckiej, wczesnośredniowiecznej, późnośredniowiecznej i nowożyt-
nej (oprac. Andrzej Kowalczyk)

Table 3. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Summary data on the Corded ware, 
Lusatian, early medieval, late medieval and modern pottery (elaborated by Andrzej Kowalczyk)

Okres/kultura Grupa ceramiki naczyniowej

Miejsce odkrycia

Razem
Wykop I Wykop II Badania  

powierzchniowe

kultura ceramiki 
sznurowej ręcznie lepiona - 1 - 1

kultura łużycka ręcznie lepiona 117 2495 3 2615

wczesne  
średniowiecze

całkowicie ręcznie lepiona  
i częściowo obtaczana 746 1650 3 2399

całkowicie obtaczana 7584 28507 43 36134

późne  
średniowiecze

całkowicie obtaczana  
tradycyjna 8 1304 - 1312

stalowoszara – silnie  
formująco obtaczana 4 468 - 472

kamionka – toczona - 2 - 2

nowożytność
stalowoszara – toczona 1 1 - 2

ceglasta – toczona 3 39 - 42

Razem 8463 34467 49 42979
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Okres/kultura Kultura łużycka Wczesne średniowiecze Późne średniowiecze Nowożytność

Suma
Technika wykonania ręcznie lepiona całkowicie ręcznie lepiona 

i częściowo obtaczana całkowicie obtaczana tradycyjna – całkowicie obtaczana stalowoszara – silnie 
formująco obtaczana

kamionka – 
toczona

stalowoszara – 
toczona

ceglasta – 
toczona

Wykop Warstwa Obiekt L % L % L % L % L % L % L % L % L %
I VII/VIII 3 2,86% 2 1,90% 100 95,24% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 105 0,24%
I VII - 1 0,22% 15 3,35% 432 96,43% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 448 1,04%

I VI - 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

I Vb - 0 0,00% 37 21,76% 133 78,24% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 170 0,40%

I Va - 0 0,00% 43 5,45% 746 94,55% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 789 1,84%

I IVd - 48 4,19% 132 11,53% 965 84,28% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1145 2,66%

I IVc - 1 0,08% 134 10,42% 1151 89,50% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1286 2,99%

I IVb - 31 22,30% 20 14,39% 88 63,31% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 139 0,32%

I IVa - 24 2,95% 66 8,11% 724 88,94% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 814 1,89%

I III/IV - 0 0,00% 214 14,99% 1214 85,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1428 3,32%

I III - 9 1,16% 40 5,13% 730 93,71% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 779 1,81%

I IIb - 0 0,00% 7 7,00% 93 93,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 100 0,23%

I IIa - 0 0,00% 31 2,93% 1026 97,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1057 2,46%

I Ie - 0 0,00% 0 0,00% 35 97,22% 1 2,78% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 36 0,08%

I Id - 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

I Ic - 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

I Ib - 0 0,00% 2 1,49% 125 93,28% 5 3,73% 2 1,49% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 134 0,31%

I Ia - 0 0,00% 3 9,09% 22 66,67% 2 6,06% 2 6,06% 0 0,00% 1 3,03% 3 9,09% 33 0,08%

II - 23/2012 199 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 199 0,46%

II - 22/2012 56 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 56 0,13%

II X - 73 76,84% 22 23,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 95 0,22%

II - 21/2012 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00%

II - 20/2012 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

II - 19/2012 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

II - 18/2012 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

II - 17/2012 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

II - 16/2012 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

II - 15/2012 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

II - 14/2012 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

II - 13/2012 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

II - 12/2012 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

II - 11/2012 0 0,00% 28 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,07%

II - 6/2008 0 0,00% 32 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,07%

II - 5/2008 0 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,03%

II IX - 10 6,41% 105 67,31% 41 26,28% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 156 0,36%

II - 10/2012 0 0,00% 17 89,47% 2 10,53% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,04%

II - 10/2009 34 29,31% 65 56,03% 17 14,66% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 116 0,27%

Tabela 4. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Zestawienie pod względem liczebnym  
i procentowym fragmentów ceramiki naczyniowej pochodzącej z poszczególnych warstw i obiektów z uwzględ-
nieniem chronologii i techniki wykonania (oprac. Andrzej Kowalczyk)

Table 4. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Absolute and percentage frequencies 
of potsherds from particular layers and features by chronology and methods of pot construction (elaborated by 
Andrzej Kowalczyk)
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Okres/kultura Kultura łużycka Wczesne średniowiecze Późne średniowiecze Nowożytność

Suma
Technika wykonania ręcznie lepiona całkowicie ręcznie lepiona 

i częściowo obtaczana całkowicie obtaczana tradycyjna – całkowicie obtaczana stalowoszara – silnie 
formująco obtaczana

kamionka –  
toczona

stalowoszara – 
toczona

ceglasta – 
toczona

Wykop Warstwa Obiekt L % L % L % L % L % L % L % L % L %
II VIIIa - 7 58,33% 3 25,00% 2 16,67% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,03%

II VIII - 367 46,11% 292 36,68% 137 17,21% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 796 1,85%

II - 8/2009 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

II - 5/2008 3 33,33% 3 33,33% 3 33,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,02%

II - 4/2008 9 42,86% 2 9,52% 10 47,62% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,05%

II VIIa - 34 8,21% 23 5,56% 357 86,23% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 414 0,96%

II VII - 80 10,99% 11 1,51% 637 87,50% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 728 1,69%

II - 9/2012 0 0,00% 0 0,00% 4 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01%

II - 7/2009 17 77,27% 2 9,09% 3 13,64% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,05%

II - 6/2009 3 37,50% 3 37,50% 2 25,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,02%

II VIa - 0 0,00% 4 2,78% 140 97,22% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 144 0,34%

II VI - 3* 0,17% 13 0,74% 1738 99,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1754 4,08%

V - 46 28,40% 20 12,35% 96 59,26% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 162 0,38%

II IV - 1 0,05% 86 3,96% 2086 96,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2173 5,06%

II - 8/2012 0 0,00% 0 0,00% 440 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 440 1,02%

II - 7/2012 0 0,00% 0 0,00% 75 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 75 0,17%

II - 6/2012 0 0,00% 8 0,86% 927 99,14% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 935 2,18%

II - 5/2012 0 0,00% 0 0,00% 140 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 140 0,33%

II - 3/2012 0 0,00% 0 0,00% 4 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01%

II - 1/2012 0 0,00% 0 0,00% 53 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 53 0,12%

II - 5/2009 1 0,22% 3 0,66% 453 99,12% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 457 1,06%

II - 4/2009 12 17,65% 0 0,00% 56 82,35% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 68 0,16%

II - 3/2009 1 9,09% 0 0,00% 10 90,91% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,03%

II - 2/2009 4 7,55% 0 0,00% 49 92,45% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 53 0,12%

II - 1/2009 14 13,21% 1 0,94% 91** 85,85% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 106 0,25%

II - 2/2008 0 0,00% 0 0,00% 3 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01%

II - 1/2008 0 0,00% 0 0,00% 63 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 63 0,15%

II III - 17 0,64% 54 2,03% 2591 97,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2662 6,20%

II - 1/2003 508 10,81% 223 4,75% 3967 84,44% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4698 10,94%

II IIb - 31 7,95% 1 0,26% 326 83,59% 19 4,87% 13 3,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 390 0,91%

II - 1A 0 0,00% 1 0,42% 222 94,07% 10 4,24% 3 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 236 0,55%

II - 1B 0 0,00% 0 0,00% 1571 88,56% 118 6,65% 85 4,79% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1774 4,13%

II - 2/2012 0 0,00% 0 0,00% 8 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,02%

II IIa - 445 9,04% 17 0,35% 4004 81,30% 354 7,19% 98 1,99% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,14% 4925 11,47%

II - 2/2003 93 3,30% 137 4,86% 1908 67,64% 460 16,31% 219 7,76% 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07% 2821 6,57%

II - 3/2003 0 0,00% 0 0,00% 3 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01%

II Ib - 96 7,99% 78 6,49% 960 79,93% 62 5,16% 4 0,33% 0 0,00% 1 0,08% 0 0,00% 1201 2,80%

II Ia - 332 5,20% 384 6,02% 5308 83,18% 281 4,40% 46 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,47% 6381 14,86%

BP Ia (humus) - 3 6,12% 3 6,12% 43 87,76% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 49 0,11%

Razem - - 2616 6,09% 2399 5,59% 36134 84,06% 1312 3,06% 472 1,10% 2 0,00% 2 0,00% 42 0,10% 42979 100,00%

* 2 fragm. kultura łużycka + 1 fragm. kultura ceramiki sznurowej        ** 78+1 naczynie       L – liczba      BP – badania powierzchniowe
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W zespole ułamków naczyń późnośredniowiecznych rozpoznano wyroby reprezentujące trzy 
grupy (gatunki) ceramiki: tradycyjną, stalowoszarą i kamionkową. Wyroby uformowane metodą 
pierścieniowo-taśmową lub taśmowo-ślizgową, a następnie całkowicie obtoczone na kole garncar-
skim, wykonane w tradycji ze schyłku wczesnego średniowiecza (o cechach wczesnośredniowiecz-
nych), wypalone w utleniającej lub niekontrolowanej atmosferze, współwystępujące z naczyniami 
stalowoszarymi uznano za ceramikę tradycyjną (Poliński 1996, s. 31; Pawlak 2007, s. 67-77). Należy 
zaznaczyć, że w ramach ceramiki tradycyjnej mogą występować ułamki, które de facto związane są 
z wczesnośredniowiecznym poziomem osadniczym, ale nie można ich wyodrębnić ze względu na 
brak cech dystynktywnych. 

Naczynia wykonane metodą taśmowo-ślizgową, a następnie silnie formująco obtaczane lub 
toczone (tych w radzimskim zbiorze nie stwierdzono) na kole garncarskim, wypalone w atmosferze 
redukcyjnej z ograniczonym dostępem powietrza, określono mianem ceramiki stalowoszarej zwanej 
też siwą (ręBkowski 1995, s. 26). 

Za ceramikę kamionkową uznano natomiast wyroby toczone na kole garncarskim charakte-
ryzujące się spieczonym czerepem, nie zawsze z całkowicie wytopioną frakcją ziarnistą (kowalczyk 
2014, s. 9, tam dalsza literatura).

 Wśród nielicznego zbioru ceramiki nowożytnej toczonej na kole garncarskim zidentyfiko-
wano fragmenty naczyń stalowoszarych wypalonych w atmosferze redukcyjnej z ograniczonym do-
stępem powietrza oraz ceglastych charakteryzujących się wypałem w atmosferze utleniającej (por. 
reinfuSS 1955, s. 21; Pawlak 2007, s. 142).

Na etapie podziału na grupy według kryterium techniczno-technologicznego zespoły ułam-
ków naczyń podzielono ze względu na przynależność do poszczególnych stref tektonicznych na-
czynia. Wydzielono: dno, krawędź dna z dolną częścią brzuśca, dolną część brzuśca, załom brzuśca, 
szyjkę, wylew, ucho, uchwyt pokrywki (ryc. 56). 

Kolejnym krokiem opisu cech naczyń (przy uwzględnieniu wszystkich fragmentów i rezy-
gnacji jedynie z analizy tzw. okruchów) było rozpoznanie metodą makroskopową granulacji, ilości  
i rodzaju sztucznej domieszki schudzającej glinę, barwy przełamu, koloru powierzchni zewnętrznej 
i wewnętrznej, grubości ścianek naczynia. Starano się również rozpoznać ślady zabiegów technicz-
nych powstałych na dnach podczas lepienia: podsypkę, pierścień, bruzdę, odcinanie, podważanie.

 Na drugim etapie analizy przeprowadzono klasyfikację morfologiczno-stylistyczną (na-
czyń, wylewów i den) na ograniczonej liczbie fragmentów zaliczonych do I i II kategorii wielkościo-
wej wg Andrzeja Buko (1990, s. 235-244).

 W wypadku ceramiki wczesnośredniowiecznej rozpoznano formy garnków i fragmenty mi-
seczek/pucharków. W ramach poszczególnych grup technologicznych tej ceramiki stworzono syste-
matykę morfologiczną garnków, wyróżniając podstawowe rodziny form naczyń: słabo profilowane, 
dwustożkowe, z cylindryczną szyjką, z wyeksponowaną szyjką, dwuelementowe ze zredukowaną 
szyjką i o profilu esowatym. W grupie naczyń późnośredniowiecznych tradycyjnych, stalowosza-
rych i kamionkowych dokonano podziału naczyń według kryterium funkcji, rozpoznając: garnki, 
dzbany, pucharek i pokrywki. Dopiero w dalszej kolejności, w przypadku wystąpienia większej licz-
by poszczególnych form pojemników, tworzono ich systematykę morfologiczną. Takowej nie wyko-
nano dla naczyń nowożytnych stalowoszarych i ceglastych ze względu na niewielką liczbę odkry-
tych fragmentów, a także ich ułamkowy stan zachowania.

W ramach poszczególnych kategorii ceramiki i form naczyń przeprowadzono również anali-
zę cech stylistycznych w zakresie ukształtowania wylewów i den oraz rodzaju zdobnictwa. W wy-
padku opisu i klasyfikacji zdobnictwa jako główne kryterium podziału na wątki zdobnicze przyjęto 
ich formę z uwzględnieniem użytego narzędzia. 

Rezultaty analiz technologicznych i stylistycznych ceramiki naczyniowej stały się punktem wyj-
ścia do synchronizacji warstw kulturowych oraz określenia chronologii wydzielonych poziomów osadni-
czych. Ze względu na to szczegółowy opis ceramiki naczyniowej, w ramach grup technologicznych, z po-
szczególnych warstw i obiektów został zamieszczony w części pracy poświęconej poziomom osadniczym.

Ryc. 56. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Oznaczenie graficzne stref naczynia (A-H) i wydzielo-
nych grup ceramiki (1-11)30, A – dno, B – krawędź dna z dolną częścią brzuśca, C – dolna część brzuśca, D – załom 
brzuśca, E – szyjka, F – wylew, G – ucho, H – uchwyt pokrywki, 1 – ceramika ręcznie lepiona (kultura cerami-
ki sznurowej), 2 – ceramika ręcznie lepiona (kultura łużycka), 3 – ceramika wczesnośredniowieczna wykonana 
techniką lepienia, na której nie stwierdzono śladów obtaczania i/lub wczesnośredniowieczna wykonana techniką 
lepienia a następnie częściowo obtaczana, 4 – ceramika wczesnośredniowieczna wykonana techniką lepienia, 
na której nie stwierdzono śladów obtaczania, 5 – ceramika wczesnośredniowieczna wykonana techniką lepienia  
a następnie częściowo obtaczana (w tym obtaczana przykrawędnie i co najmniej do strefy największej wydę-
tości brzuśca), 6 – ceramika wczesnośredniowieczna całkowicie obtaczana, 7 – ceramika późnośredniowieczna 
wykonana metodą pierścieniowo-taśmową lub taśmowo-ślizgową a następnie całkowicie obtoczona na kole garn-
carskim, tzw. tradycyjna, 8 – ceramika późnośredniowieczna wykonana metodą taśmowo-ślizgową a następnie 
silnie formująco obtaczana lub toczona stalowoszara, 9 – późnośredniowieczna kamionka toczona, 10 – ceramika 
nowożytna toczona stalowoszara, 11 – ceramika nowożytna toczona ceglasta

Fig. 56. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Graphic symbols representing various zones of 
a pottery vessel (A-H) and vessel groups (1-11)31, A – base, B – base edge with lower part of the body, C – lower 
part of the body, D – maximum body diameter, E – neck, F – rim, G – handle, H – lid handle, 1 – hand-formed pot-
tery (Corded ware culture), 2 – hand-formed pottery (Lusatian culture), 3 – early medieval hand-formed pottery, 
bearing no traces to suggest it was finished on a turntable and/or early medieval hand-formed pottery, roughly 
finished on a slow wheel, 4 – early medieval hand-formed pottery without traces to suggest it was finished on  
a turntable, 5 – early medieval hand-formed pottery, partly finished on a slow wheel (near the rim and at least down 
to the maximum body diameter), 6 – early medieval slow-wheel made pottery, 7 – the so-called traditional pottery: 
pots constructed from clay rings and wheel-finished or formed with what is known as slide-band technique, with 
pot formed on a rotating wheel from thin bands of flattened clay and wheel-finished 8 – late medieval steel-grey 
pottery produced either with slide-band technique, with pots formed on a rotating wheel from thin bands of flatte-
ned clay and their ultimate shape formed using a wheel, or wheel-thrown pottery, 9 – late medieval wheel-thrown 
stoneware, 10 – modern steel-grey wheel-thrown pottery, 11 – modern brick-like wheel-thrown pottery

W zespole ceramiki pradziejowej ręcznie lepionej stanowiącym 6,09% zbioru fragmentów 
naczyń, zidentyfikowano ułamek brzuśca pojemnika kultury ceramiki sznurowej (tabl. 19:3, patrz  
s. 176) oraz 2 615 fragmentów naczyń kultury łużyckiej (tab. 3).

93,81% zbioru stanowi ceramika średniowieczna, w obrębie której wydzielono wyroby wczes- 
nośredniowieczne (95,57%) i z początkowych stadiów późnego średniowiecza (4,43%). 

30 Oznaczenia graficzne umieszczono na tablicach przy rysunkach prezentujących ceramikę naczyniową zaklasyfikowaną  
do danej grupy.

31 Graphical symbols are given in the Plates with the drawings presenting pottery included in a given group.
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Podkreślić należy, że część zespołu ceramiki naczyniowej z Radzimia pochodzi z okresu,  
w którym dokonały się znaczące przemiany w garncarstwie wielkopolskim (dzieduszycki 1980; 
dzieduszyccy 1997, s. 165-166). W jednostkach stratygraficznych datowanych na początek późnego 
średniowiecza (drugą połowę XIII-pierwszą połowę XIV wieku), oprócz naczyń tradycyjnych i stalo-
woszarych, w znacznej liczbie występuje ceramika wczesnośredniowieczna całkowicie obtaczana. 
Świadczy to o tym, że proces przemian w garncarstwie w mniejszych ośrodkach o znaczeniu lokal-
nym nie dokonał się skokowo, lecz był procesem długotrwałym.

W wykopie I najwięcej fragmentów pojemników ceramicznych wystąpiło w warstwach III/
IV (16,87%), IVc (15,20%), IVd (13,53) i IIa (12,49%). Analizując stłuczkę naczyniową z poszczegól-
nych struktur wału ziemnego, nie zarejestrowano w obrębie poszczególnych jednostek stratygraficz-
nych jednorodnych materiałów pozwalających wydzielić fazy budowy umocnień. Tylko w zbiorach 
z najmłodszych warstw Ie-Ia, „przykrywających” relikty wału, zarejestrowano fragmenty ceramiki  
z początków późnego średniowiecza. W warstwie Ia zidentyfikowano ułamek nowożytnego naczy-
nia stalowoszarego, toczonego na kole garncarskim, wypalonego w atmosferze redukcyjnej i trzy 
fragmenty naczyń ceglastych toczonych, datowanych na czasy nowożytne. W warstwach stanowią-
cych relikty wału ziemnego zdecydowanie dominuje ceramika wczesnośredniowieczna (98,44%).  
W grupie tej rozpoznano ułamki naczyń całkowicie ręcznie lepionych i częściowo obtaczanych 
(8,96%) oraz całkowicie obtaczanych (91,04%). Ceramika późnośredniowieczna stanowi 0,14% 
ogółu ułamków z wykopu I, natomiast ułamki naczyń łączonych z osadnictwem kultury łużyckiej  
to 1,37%, a z okresem nowożytnym – 0,05%.

Wśród ceramiki wczesnośredniowiecznej z wykopu II okazy całkowicie obtaczane na kole 
garncarskim stanowią 94,53%, natomiast całkowicie ręcznie lepione i częściowo obtaczane 5,47%. 
Fragmenty naczyń z początków późnego średniowiecza zarejestrowano w warstwach kulturowych 
z najmłodszej fazy osadniczej datowanej na drugą połowę XIII-pierwszą połowę XIV wieku. Naj-
więcej fragmentów stłuczki późnośredniowiecznej zarejestrowano w warstwach IIa, Ia i obiekcie 
2/2003 (tab. 4).

Ceramika kultury łużyckiej w zespole stłuczki naczyniowej z wykopu II stanowiła 8,28% 
(tab. 3). Tylko 255 ułamków odnotowano in situ w wypełniskach dwóch obiektów nieruchomych. 
Szczegółowa analiza ceramiki naczyniowej została przedstawiona w dalszej części pracy.

W dwóch wykopach zarejestrowano łącznie 44 fragmenty naczyń nowożyt-
nych, co stanowi 0,1% całości zbioru ceramiki naczyniowej (tab. 3). Zespół tworzą nie-
wielkie ułamki garnków i dzbanów wytoczonych na szybkoobrotowym kole garncarskim. 
Dwa z nich zaklasyfikowano do kategorii ceramiki stalowoszarej wypalonej w atmosfe-
rze redukcyjnej. Okazy niezdobione wyeksplorowano w humusie, po jednym w wykopie I 
i II. Natomiast pozostałe 42 ułamki stanowią części naczyń nowożytnych, które w wyni-
ku wypału w atmosferze utleniającej uzyskały barwę ceglastą i pomarańczową. Na trzech 
brzuścach odnotowano zdobienie w postaci poziomych, płytkich, dookolnych bruzd, po-
zostałe okazy są niezdobione i nieszkliwione. 39 okazów wyeksplorowano w wykopie II  
(30 w warstwach Ia i Ib, dziewięć w stropowych partiach warstwy IIa i obiektu 2/2003; tab. 4).

Szczątki kostne w liczbie 15 255 stanowią 21,41% wszystkich materiałów masowych z ba-
dań wykopaliskowych (tab. 2). Zdecydowaną większość (91,05%) wyeksplorowano w wykopie II, 
najwięcej w warstwie II (15,09%), I (11,61%), IV (10,69%) i reliktach budynku z pierwszej połowy 
XIII wieku (14,25%). Materiały kostne z wykopu I w większości zalegały na złożu wtórnym, najlicz-
niej wystąpiły w warstwach IVa-IVd (40,46%) i III/IV (18,79%) tworzących nasyp wału ziemnego. 
Wybrane szczątki kostne z homogenicznych jednostek stratygraficznych, dobrze datowanych zo-
stały szczegółowo opracowane w dalszej części pracy. Ich analiza wykazała, że cztery to fragmenty 
kości ludzkich, pozostałe zaś to szczątki ssaków domowych, ssaków dzikich, ptaków, ryb i gadów 
stanowiące odpady pokonsumpcyjne (patrz rozdział VIII i IX).

Polepa stanowi 14,53% wszystkich materiałów. 10  352 bryły wyeksplorowano w wyko-
pach I i II, natomiast jeden fragment znaleziono w czasie badań powierzchniowych (tab. 2). Jej  

występowanie związane jest z reliktami osadnictwa z IV/V EB-V EB/Ha C (12 brył, obiekt nr 23/2012), 
wczesnego średniowiecza i początków późnego średniowiecza. 96,43% zbioru odkryto w wykopie II, 
pozostałe 3,57% w wykopie I, gdzie polepa najliczniej wystąpiła w warstwach IVa-d (44,05%) i Va 
(14,32%). W wykopie II najwięcej polepy (61,63%) wyeksplorowano w pozostałościach budynku 
mieszkalnego z końca XII-pierwszej połowy XIII wieku (obiekt nr 1/2003), 14,06% w warstwie Ia 
i 12,94% w warstwie IIa. Fragmenty polepy z obiektu nr 1/2003 noszą ślady po negatywach kon-
strukcji drewnianych. Glinobitką oblepione były drewniane ściany budynku, duża liczba brył pole-
py to także pozostałości glinianego klepiska stanowiącego podłogę budynku oraz pieca, na którego 
relikty natrafiono wewnątrz obiektu (por. kościesza-kosmowski 2008, s. 76-78). 63,96% brył polepy  
z wykopu II zalegało w warstwach datowanych na wczesne średniowiecze, 20,97% zaś znajdowało 
się w strukturach z początków późnego średniowiecza.

W trakcie badań wykopaliskowych pozyskano węgle drzewne, które stanowią 2,63% 
wszystkich materiałów. W wykopie I wyeksplorowano 232 sztuki, większość na złożu wtórnym, 
najwięcej odnotowano w warstwie IV (34,48%), III/IV (21,98%). 87,60% zbioru węgli drzewnych 
pochodzi z wykopu II. Podobnie jak w przypadku polepy węgle drzewne najliczniej (45,39%) odno-
towano w reliktach budynku kasztelańskiego z końca XII-pierwszej połowy XIII wieku, w szcząt-
kach chaty zrębowej (27,46%) i w warstwie IIa (12,45%). 450 okazów stanowiących szczątki chaty 
zrębowej z drugiej połowy XIII-pierwszej połowy XIV wieku poddano analizie taksonomicznej, roz-
poznając 80% węgli dębu (Quercus sp.) i 20% topoli (Populus sp.), natomiast w zespole 140 węgli 
drzewnych zebranych w obrębie obiektu nr 1/2003 zidentyfikowano 65% węgli dębu (Quercus sp.), 
30% klonu (Acer sp.) i 5% topoli (Populus sp.; kościesza-kosmowski 2008, s. 77). Przeprowadzone ba-
dania na Ostrowie Radzimskim pozwoliły stwierdzić, że relikty konstrukcji drewnianych zachowa-
ły się szczątkowo, w formie czarno-brunatnych smużek (np. w wale wczesnośredniowiecznym) lub  
w postaci węgli drzewnych, gdy uległy nadpaleniu. W wypadku odsłonięcia węgli drzewnych in situ 
najczęściej układały się one w pozostałości belek i dranic. Odkrywane pojedynczo lub w większych 
grupach niejednokrotnie zdeponowane były na złożu wtórnym (np. węgle drzewne z warstw two-
rzących wał ziemny).

Kolejną kategorią materiałów są żużle, których odkryto 158 sztuk (tab. 2). Okazy stanowi-
ły niewielkie, różnokształtne formy stopionych fragmentów metali lub rud (głównie żelaza) z róż-
nymi zanieczyszczeniami, pozostałościami koksu, popiołu. W wykopie I zarejestrowano 57 sztuk, 
najwięcej (15 okazów) w warstwie III/IV, poza tym nie stwierdzono ich szczególnej dyspersji. Żużle 
w wykopie II najliczniej odkryto w warstwach datowanych na drugą połowę XIII-pierwszą połowę 
XIV wieku. Wydaje się, że nie stanowią one odpadów z produkcji hutniczej. Najprawdopodobniej 
większość okazów powstała przypadkowo w czasie użytkowania pieców, palenisk i pożarów zabu-
dowy drewnianej z kolejnych faz użytkowania plateau grodu. Potwierdzają to wtórnie przepalone 
kamienie i fragmenty naczyń, spalone konstrukcje drewniane oraz bryły polepy.

W zbiorze materiałów masowych 81 okazów to wytwory krzemienne (tab. 2). Do grupy moż-
na doliczyć pięć krzemiennych zabytków wydzielonych. W wykopie I zarejestrowano dziewięć ar-
tefaktów, pozostałe wyeksplorowano w wykopie II. Nie stwierdzono szczególnego rozmieszczenia 
wytworów krzemiennych w obrębie wydzielonych jednostek stratygraficznych. 

Dwadzieścia dziewięć fragmentów prażnic odkryto w wykopie II, jeden ułamek w wykopie I 
(tab. 2), pięć w warstwach z początków późnego średniowiecza i 25 w strukturach wczesnośrednio-
wiecznych. Największe zgrupowanie ułamków z jednego pojemnika wystąpiło w warstwie VIII. 

 W czasie badań wykopaliskowych pobrano 92 próby (tab. 2). W wykopie I 34 geologiczne  
i dwie paleobotaniczne, w wykopie II 34 ichtiologiczne, jedenaście dendrologicznych do datowania 
dendrochronologicznego, sześć dendrologicznych do datowania 14C i pięć paleobotanicznych. Próby 
geologiczne (glebowe) pobrano z warstw ziemi, piasku i gliny tworzących nasyp wału ziemnego oraz 
z calca. Dwie paleobotaniczne pobrano w wykopie I z warstwy IV. Pozostałe próby paleobotaniczne 
złożone ze spalenizny z ziarnem roślin pobrano w czasie eksploracji wykopu II. Cztery z reliktów 
budynku zrębowego datowanego na drugą połowę XIII-pierwszą połowę XIV wieku i jedną z jamy  
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gospodarczej stanowiącej być może piwniczkę datowaną na drugą połowę XI-XII wiek (obiekt 
6/2012). Jak wykazały ich analizy, w chacie zrębowej odkryto zwęglone ziarna grochu (kościesza-
-kosmowski 2008, s. 77), w jamie gospodarczej zaś kilkaset zwęglonych nasion lnu zwyczajnego  
(Linum usitatissimum; więcej patrz rozdział XI).

W wykopie II odkryto szczątki kostne ryb i ich łuski, z których pobrano 34 próby ichtiolo-
giczne. Wszystkie odkryto we wczesnośredniowiecznych jednostkach stratygraficznych, najwięcej 
w warstwie IV. Próby poddano analizie razem z innymi szczątkami kostnymi, a ich opracowanie 
zamieszczono w dalszej części niniejszej publikacji (patrz rozdział VIII).

Pobrano także jedenaście próbek dendrologicznych do datowania dendrochronologicznego. 
Pięć pochodziło z reliktów spalonego budynku wzniesionego w drugiej połowie XIII wieku, a sześć  
z nadpalonych konstrukcji drewnianych odnotowanych w warstwie IX (w sondażu III) datowanej na 
drugą połowę X-pierwszą połowę XI wieku. W 2006 i 2014 roku próby przekazano Markowi Krąpcowi 
do wykonania ekspertyz dendrochronologicznych. Niestety żadne nie spełniały wymogów metody 
dendrochronologicznej. 

Do datowania radiowęglowego 14C pobrano trzy próby węgli drzewnych z reliktów budynku 
drewnianego wybudowanego w drugiej połowie XIII wieku oraz trzy ze spalonych konstrukcji drew-
nianych z warstwy VIII (w sondażu III) datowanej na drugą połowę X-pierwszą połowę XI wieku.  
W 2014 roku w Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym wykonano analizy pięciu próbek – trzech 
pobranych z kości zwierzęcych, po jednej z nagaru substancji organicznej i węgla drzewnego. Uzyska-
ne wyniki częściowo potwierdziły chronologię poszczególnych warstw i obiektów opartą na analizie 
ceramiki naczyniowej oraz wyznacznikach pozaceramicznych. Stwierdzono, że wśród zabytków wy-
eksplorowanych w ramach poszczególnych jednostek stratygraficznych są też starsze przedmioty, któ-
re dostały się do warstw i obiektów w wyniku procesów podepozycyjnych. Wyniki badań 14C szczegó-
łowo przedstawiono w rozdziale XII i w części pracy poświęconej poziomom osadniczym.

Stratygrafia i poziomy osadnicze  
od prahistorii do czasów współczesnych

Eksploracje w wykopach prowadzono ręcznie, warstwami naturalnymi, w których obrębie lokali-
zowano ruchomy materiał zabytkowy, namierzając zabytki wydzielone trójwymiarowo. Kolejne 
warstwy, których wyróżnikiem była treść geologiczna i kulturowa, oznaczano dużymi liczbami 
rzymskimi. W wypadku gdy w obrębie danej warstwy zarejestrowano dającą się wydzielić struk-
turę, dodatkowo oznaczano ją małą literą alfabetu. Wydzielane na poziomach warstw kulturowych 
obiekty oznaczano kolejnymi cyframi arabskimi. W opisie za cyfrą umieszczano także rok wyzna-
czenia obiektu, co miało na celu uniknięcie pomyłki wynikającej z oznaczenia różnych obiektów  
z kolejnych sezonów badań tymi samymi znakami.

Wykop I o powierzchni 30 m2 eksplorowano w trzech częściach, w 2002 część A i B oraz  
w 2004 roku odcinek C. W kilku przypadkach tej samej warstwie w kolejnym sezonie badań nadano 
inne oznaczenie. Dlatego poniżej zaprezentowano stratygrafię po skorelowaniu jednostek wydzielo-
nych w dwóch sezonach badawczych. 

Wykop I eksplorowano do wystąpienia naturalnej warstwy geologicznej w części zachod-
niej do głębokości 4,35 m poniżej współczesnego poziomu użytkowego (na jednostkę stratyfikacyj-
ną składają się: warstwa VIII z części A i B wykopu oraz warstwa V z części C wykopu, ryc. 57). 
Calec stanowił piasek biało-żółty z rdzawymi plamami i orsztynem. Odsłonięty został na głębokości  
47,40 m n.p.m., stosunkowo regularnie na całej powierzchni wykopu pod warstwą VII/VIII i VII, 
tylko 25 cm nad poziomem wód gruntowych (odnotowanym latem 2002 roku). Z naturalnej warstwy 
geologicznej pobrano dwie próbki glebowe.

 W środkowej i zachodniej części wykopu (na calcu) zalegała warstwa VII/VIII (ryc. 57). Sta-
nowił ją piasek biało-żółty z rdzawymi plamami i orsztynem przemieszany z brunatną próchnicą. Ry
c. 
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Z warstwy pobrano dwie próbki glebowe. W zbitej, nieregularnej strukturze o miąższości do 20 cm 
zarejestrowano 105 fragmentów naczyń ceramicznych (trzy ułamki ceramiki kultury łużyckiej i 102 
wczesnośredniowieczne: dwa ręcznie lepione i częściowo obtaczane, 100 całkowicie obtaczanych), 
73 szczątki kostne, trzy bryły polepy, żużel i nieokreślony przedmiot żelazny.

Na warstwie VII/VIII i calcu – w części wschodniej wykopu, na całej powierzchni wyko-
pu – zalegała warstwa VII o regularnym układzie (ryc. 57). Stanowiła ją próchnica o barwie czar-
nobrunatnej z niewielką ilością spalenizny i pojedynczymi węglami drzewnymi. W warstwie  
o miąższości do 30 cm wyeksplorowano fragment ceramiki kultury łużyckiej i 447 fragmentów ce-
ramiki wczesnośredniowiecznej (15 ułamków naczyń ręcznie lepionych i częściowo obtaczanych, 
432 całkowicie obtaczanych), szczątki kostne, ułamki polepy, węgle drzewne, żużle, dwa zabytki 
wydzielone (nieokreślony przedmiot żelazny i przedmiot z kości) oraz pobrano próbkę glebową. 
Z materiałów masowych wydzielono kamienny pocisk (więcej o nim w rozdziale VII). Warstwę 
należy wiązać z intensywnym osadnictwem w północno-zachodniej części wyspy, datowanym na 
XI-XII wiek.

Warstwa VI zalegała na warstwie VII tylko w zachodniej części wykopu (ryc. 57). Stanowi-
ła ją brunatna próchnica przemieszana z niewielką ilością drobnoziarnistego piasku barwy białej.  
Z warstwy pobrano próbkę glebową. W jednostce stratygraficznej o nieregularnym przebiegu i miąż-
szości do 10 cm nie zarejestrowano zabytków. 

Warstwę Vb zarejestrowano w zachodniej części wykopu pomiędzy jednostkami Va i VI 
(ryc. 57). Jej wypełnisko stanowiła jasnobrunatna próchnica z niewielką ilością węgli drzewnych 
i brył gliny oraz kamienie kilkunastocentymetrowej średnicy. Z warstwy pobrano próbkę glebową. 
Miąższość warstwy zwiększała się w kierunku zachodniej granicy wykopu, osiągając tam 50 cm.  
W jednostce stratygraficznej tworzącej najprawdopodobniej niwelację terenu lub podwaliny pod 
nasyp ziemny zarejestrowano 170 fragmentów naczyń wczesnośredniowiecznych (37 ułamków na-
czyń całkowicie ręcznie lepionych i częściowo obtaczanych, 133 całkowicie obtaczanych), 78 szcząt-
ków kostnych, 23 bryły polepy, sześć żużli, 24 węgle drzewne i dwa zabytki wydzielone (blaszkę 
żelazną i fragment prażnicy).

Na jednostkach stratygraficznych Vb i VI zalegała warstwa Va – spiaszczona próchnica bar-
wy żółtobrunatnej z dodatkiem węgli drzewnych, gliny i kamieni kilkunastocentymetrowej średni-
cy. Od warstwy Vb odróżniała się żółtym piaskiem, który zdominował jej wypełnisko. Warstwę Va 
odkryto w środkowej i zachodniej części wykopu, jej miąższość wynosiła od 20 do 60 cm (ryc. 57). 
Pobrano dwie próbki glebowe. W jednostce stratygraficznej o identycznej funkcji jak warstwa Vb 
odkryto 789 fragmentów naczyń wczesnośredniowiecznych (43 ułamki naczyń ręcznie lepionych  
i częściowo obtaczanych, 746 całkowicie obtaczanych), 262 szczątki kostne, 53 bryły polepy, siedem 
żużli, 21 węgli drzewnych i dziewięć zabytków wydzielonych (m.in. kolec kościany, przęślik cera-
miczny, nóż żelazny).

Warstwa IVd zalegała stosunkowo regularnie, prawie poziomo, na całej powierzchni wyko-
pu na warstwie Va w zachodniej części badanego obszaru i warstwie VII w środkowej i wschodniej 
partii wykopu (ryc. 57). Strukturę o miąższości około 20 cm stanowiła ciemnobrunatna próchnica ze 
spalenizną, węglami drzewnymi i kamieniami ostrokrawędzistymi kilku- i kilkunastocentymetro-
wej wielkości. W jej obrębie wyeksplorowano bardzo dużo materiałów, w tym 48 fragmentów cera-
miki kultury łużyckiej i 1 097 ułamków naczyń wczesnośredniowiecznych (132 fragmenty naczyń 
całkowicie ręcznie lepionych i częściowo obtaczanych oraz 965 całkowicie obtaczanych), szczątki 
kostne, bryły polepy, żużle, węgle drzewne, wytwory krzemienne, kolec kościany, fragment bieguna 
żarna, przęśliki ceramiczne, nieokreślone przedmioty żelazne. Pobrano też trzy próbki glebowe. Na 
poziomie warstwy z dużą liczbą zabytków nie stwierdzono obiektów, najprawdopodobniej stabilizo-
wała ona grunt pod budowę nasypu ziemnego.

Warstwę IVc wydzielono w zachodniej części wykopu nad jednostką IVd (ryc. 57). Tworzy-
ła ona nasyp na długości 4 metrów podnoszący się w kierunku zachodnim do wysokości 1,4 m na  
granicy wykopu. Jej wewnętrzną część stanowił żółty, drobnoziarnisty piasek przemieszany  

z brunatną próchnicą i niewielką ilością węgli drzewnych, przedzielony brunatną próchnicą prze-
mieszaną z drobnoziarnistym piaskiem barwy żółtej, jej strop zaś budował szary piasek z dodatkiem 
brunatnej próchnicy. W spągowych partiach warstwy odkryto dużo kamieni. Pobrano dwie prób-
ki glebowe. W wypełnisku warstwy IVc stanowiącej wnętrze wału ziemnego zarejestrowano frag-
ment ceramiki kultury łużyckiej, 1 285 ułamków naczyń wczesnośredniowiecznych (134 fragmenty 
naczyń całkowicie ręcznie lepionych i częściowo obtaczanych oraz 1 151 całkowicie obtaczanych), 
szczątki kostne, bryły polepy, węgle drzewne oraz trzy nieokreślone przedmioty żelazne. 

Na warstwie IVc w zachodniej części wykopu zgodnie z nachyleniem stoku nasypu zalegała 
warstwa IVb (ryc. 57). Stanowiła ją spiaszczona, ciemnobrunatna próchnica przemieszana w ukła-
dzie drobnoplamistym z białożółtym żwirem drobnoziarnistym i węglami drzewnymi, tworząca zbi-
tą, regularną strukturę o miąższości 15-20 cm. W jej dolnej partii u podstawy nasypu zarejestrowano 
ostrokrawędziste kamienie o średnicy od kilku do kilkunastu centymetrów. Pobrano dwie próbki gle-
bowe. W wydzielonej jednostce stratygraficznej odkryto materiał jednorodny z tym stwierdzonym 
w warstwie IVc i IVd (tab. 4). 

Warstwę IVa, wydzieloną w zachodniej partii wykopu, stanowiła brunatna próchnica prze-
mieszana z drobnoziarnistym piaskiem barwy żółtej. Zalegała zgodnie z nachyleniem stoku nasypu 
na warstwie IVb, tworząc nieregularną strukturę o miąższości do 50 cm (ryc. 57). Z warstwy pobrano 
dwie próbki glebowe. W dolnej jej partii odnotowano nagromadzenie ostrokrawędzistych kamieni. 
Odkryty w jej wypełnisku materiał nie odbiegał od zabytków wyeksplorowanych w niższych struk-
turach tworzących nasyp ziemny (tab. 4). 

Warstwa III/IV zalegała w środkowej i zachodniej części wykopu bezpośrednio na warstwie 
IVd przed poziomami IVb i IVa budującymi nasyp. Jej bardzo nieregularna struktura składała się  
z kilku- i kilkunastocentymetrowej miąższości pasm połączonych ze sobą, układających się zgod-
nie z nachyleniem stoku nasypu w dolnej partii warstwy III (ryc. 57). Jednostkę stratygraficzną  
III/IV stanowiła spiaszczona, ciemnobrunatna próchnica przemieszana w układzie drobnoplami-
stym z białożółtym żwirem drobnoziarnistym, dużą ilością węgli drzewnych, niewielkimi bryłkami 
polepy i ostrokrawędzistymi kamieniami zalegającymi w jej dolnej partii. Z warstwy pobrano dwie 
próbki glebowe. W jej wypełnisku odkryto materiał jednorodny z zabytkami wyeksplorowanymi  
w niższych strukturach tworzących nasyp ziemny (tab. 4).

Warstwa III zalegała na warstwach IVa i III/IV w środkowej oraz zachodniej części wykopu 
(jego odcinkach A i B) i miała dwuczęściowe wypełnisko (ryc. 57). Jej spąg stanowił piasek o jedno-
rodnej konsystencji i luźnej teksturze, barwy białoszarej, a na zasadniczą strukturę składał się żół-
ty, drobnoziarnisty piasek przemieszany z brunatną próchnicą i niewielką ilością węgli drzewnych. 
Miąższość struktury odkrytej na stoku nasypu, tworzącej zewnętrzne lico wału, wynosiła do 1,6 m. 
Pobrano próbkę glebową. W warstwie znaleziono dziewięć fragmentów naczyń kultury łużyckiej 
i 770 wczesnośredniowiecznych (40 fragmentów naczyń całkowicie ręcznie lepionych i częściowo 
obtaczanych oraz 730 całkowicie obtaczanych), szczątki kostne, bryły polepy, żużle, węgle drzewne 
oraz gwóźdź żelazny.

 Warstwa IIb zalegała w obrębie warstwy IIa, we wschodniej części wykopu przed  
reliktami odkrytego wału ziemnego. Jednostkę stratygraficzną stanowiła warstwa oznaczona  
w czasie badań jako nr III, odkryta w części C wykopu I (ryc. 57). Jej zasadnicze wypełnisko tworzył 
piasek o jednorodnej konsystencji i luźnej teksturze barwy białoszarej, a w partii stropowej –  
szary piasek z dodatkiem brunatnej próchnicy. Pobrano dwie próbki glebowe. W wydzielonej struk-
turze odkryto 100 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej (siedem ułamków naczyń całko-
wicie ręcznie lepionych i częściowo obtaczanych, 93 całkowicie obtaczane) oraz osiem szczątków 
kostnych. Warstwę IIb odkryto w dawnej niecce między dwoma podłużnymi nasypami ziemnymi – 
wewnętrznym wyższym, którego lico odkryto w części środkowej i zachodniej wykopu oraz ze-
wnętrznym niższym, którego relikty zalegają kilka metrów na wschód od wykopu I. Zarówno wypeł-
nisko, jak i kontekst odkrycia warstwy IIb wskazują na to, że powstała ona w zagłębieniu z materiału 
naniesionego przez wodę w czasie powodzi najprawdopodobniej w XIII wieku. 
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 Warstwa IIa zalegała na całej powierzchni wykopu (na jednostkę stratygraficzną składają 
się: warstwa II z części A i B wykopu oraz warstwa IV z części C wykopu, ryc. 57). Na zboczu reliktów 
wału stanowiła ją spiaszczona próchnica w układzie jednolitym barwy jasnobrunatnej; przed nasy-
pem próchnica zmieniła barwę z brunatnej w intensywnie czarną bez ziaren piasku. Miąższość war-
stwy wynosiła od 30 do 120 cm. W jej wypełnisku odkryto 1 057 fragmentów ceramiki wczesnośre-
dniowiecznej (31 ułamków naczyń całkowicie ręcznie lepionych i częściowo obtaczanych oraz 1 026 
całkowicie obtaczanych), szczątki kostne, bryły polepy, żużle, węgiel drzewny i trzy przedmioty 
kościane, w tym łyżwę oraz kolec. Pobrano cztery próbki glebowe i dwie paleobotaniczne. Wydzie-
lona jednostka stratygraficzna przykrywała warstwy nasypowe tworzące wał ziemny – jej odkrycie 
świadczy o intensywnym osadnictwie w północno-zachodniej części Ostrowa Radzimskiego po wy-
budowaniu umocnień.

Nad warstwą IIa we wschodniej części wykopu zalegała warstwa Ie o miąższości do 20 cm 
(ryc. 57). Stanowił ją szary piasek z dodatkiem brunatnej próchnicy. W jednostce wyeksplorowano 
36 fragmentów naczyń wczesnośredniowiecznych całkowicie obtaczanych oraz ułamek zaklasyfi-
kowany do tradycyjnej ceramiki późnośredniowiecznej. Pobrano próbkę glebową. Nad poziomem Ie 
znajdowała się nieregularna warstwa Id, którą tworzył piasek o jednorodnej konsystencji i luźnej 
teksturze barwy białoszarej. W jej wypełnisku nie zarejestrowano zabytków, pobrano próbkę glebo-
wą. Jednostki stratygraficzne Ie i Id podobne do warstwy IIb należy interpretować jako pozostałość 
po powodzi, w wyniku której do niecki między dwoma wałami ziemnymi naniesiony został materiał 
transportowany przez wodę.

 Warstwa Ic zalegała nad warstwą Id i Ie we wschodniej części wykopu (ryc. 57). Stanowiła 
ją próchnica ciemnobrunatna przemieszana z żółtym piaskiem i niewielką ilością węgli drzewnych. 
Pobrano próbkę glebową. W warstwie o miąższości do 32 cm nie zarejestrowano zabytków.

 Warstwę Ib – brunatną próchnicę przemieszaną z drobnoziarnistym piaskiem barwy żółtej – 
odkryto na całej powierzchni wykopu (stanowiła ją warstwa II z części C wykopu; ryc. 57). Pobrano 
cztery próbki glebowe. Jednostka stratygraficzna, o miąższości od 25 do 70 cm, tworzyła zbitą, regu-
larną strukturę, w której wyeksplorowano 134 fragmenty naczyń (w tym dwa ułamki wczesnośre-
dniowiecznej ceramiki całkowicie ręcznie lepionej i/lub częściowo obtaczanej, 125 fragmentów na-
czyń wczesnośredniowiecznych całkowicie obtaczanych, pięć ułamków naczyń późnośredniowiecz-
nych tradycyjnych oraz dwa ułamki ceramiki stalowoszarej silnie formująco obtaczanej), szczątki 
kostne i bryły polepy.

 Na całej powierzchni wykopu (na warstwie Ib) zalegała warstwa Ia, którą stanowiła próchni-
ca leśna, jednorodna o ciemnobrunatnej barwie (na jednostkę stratygraficzną składa się: warstwa I 
z części A i B wykopu). Pobrano próbkę glebową. W wypełnisku jednostki o miąższości do 30 cm od-
kryto fragmenty naczyń oraz szczątki kostne (por. Haraj 2002; 2004; kościesza-kosmowski 2008, s. 73-
74). W zbiorze ceramiki naczyniowej zidentyfikowano 33 fragmenty naczyń (trzy ułamki ceramiki 
wczesnośredniowiecznej całkowicie ręcznie lepionej i/lub częściowo obtaczanej, 22 ułamki cerami-
ki wczesnośredniowiecznej całkowicie obtaczanej, dwa fragmenty ceramiki późnośredniowiecznej 
tradycyjnej, dwa stalowoszarej silnie formująco obtaczanej, jeden nowożytnej stalowoszarej toczo-
nej i trzy nowożytnej ceglastej toczonej).

 Wykop II o łącznej powierzchni 160 m2 eksplorowano w 2003, 2005, 2006, 2008, 2009 i 2012 
roku. Rozpoznano w nim skomplikowany układ nawarstwień kulturowych zalegających do głęboko-
ści 4,98 m poniżej współczesnego poziomu gruntu. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas prowadze-
nia prac badawczych wymagało zastosowania szalunków i zwężenia wykopu po wyeksplorowaniu 
warstw osadniczych związanych z grodem kasztelańskim, zalegających do 1,5-2 m poniżej humusu. 
W efekcie nie na całej powierzchni wykopu rozpoznano najstarsze relikty osadnictwa, co obrazuje 
dokumentacja rysunkowa i fotograficzna. Niekiedy skorelowanie jednostek stratygraficznych było 
utrudnione przez ich nieciągłe i nierównomierne zaleganie oraz niejednolite wypełnisko odkryte na 
zboczach stożka lub w jego nasypie. Rozpoznanie stratygrafii utrudniało uszkodzenie, przekształ-
cenie starszych nawarstwień w czasie kolejnych akcji budowlanych reorganizujących przestrzeń  

północno-zachodniej części Ostrowa Radzimskiego. Przeszkadzały także wysokie drzewa rosnące 
na szczycie kopca oraz ich rozbudowane systemy korzeniowe.

W wykopie II i w dwóch sondażach wyróżniono w trakcie badań 23 warstwy zestawione  
w 15 jednostek stratygraficznych. Na poziomie od 49,56 do 48,55 m n.p.m. zarejestrowano strop cal-
ca, który tworzył żółtopomarańczowy drobnoziarnisty piasek z licznymi rdzawymi plamami (ryc. 58-
59, 61). Naturalną warstwę geologiczną odkryto w środkowej części wykopu II oraz sondażach II i III 
z 2008 roku, łącznie na powierzchni 38 m2. Strop calca zalegał nierównomiernie, tworząc niewielkie 
wzniesienie w środkowej partii wykopu o stokach opadających w kierunku południowo-zachodnim, 
północno-zachodnim i północno-wschodnim. W sondażu II calec eksplorowano do poziomu 48,77 
m n.p.m., następnie w jego centralnej części wykonano odwiert ręcznym świdrem geologicznym na 
głębokość 1,1 m, do poziomu 47,67 m n.p.m. Pod żółtopomarańczowym piaskiem z rdzawymi plama-
mi zalegał białożółty piasek średnioziarnisty, a od poziomu 48,05 m n.p.m. – średnioziarnisty piasek 
barwy białej przemieszany w układzie drobnoplamistym ze średnioziarnistym żwirem barwy biało-
żółtej.

Na poziomie calca odsłonięto dwa obiekty (22/2012 i 23/2012), które na podstawie ceramiki 
występującej w ich wypełniskach wiązać należy z osadnictwem pradziejowym. Obiekt 22/2012 za-
rejestrowano przy północnym profilu wykopu II (ryc. 59, 61-63). Nie można określić jego wielkości, 
ponieważ wykraczał on poza badany obszar. W profilu był prostokątny o miąższości do 32 cm. Wy-
pełnisko jamy o nieokreślonej funkcji stanowiła czarna próchnica, z której wydobyto 56 fragmentów 
ceramiki kultury łużyckiej (datowanej na IV/V EB-V EB/Ha C) i wytwór krzemienny.

W odległości 48 cm na zachód od obiektu nr 22/2012, w północno-zachodnim narożniku wy-
kopu II, odkryto obiekt 23/2012 zarejestrowany na poziomie 49,32 m n.p.m. Także i w tym wypadku 
nie można określić jego wielkości, ponieważ wykraczał on poza badany obszar. Obiekt w profilu był 
prostokątny o miąższości do 30 cm. Jego zasadnicze wypełnisko stanowiła czarnobrunatna próchni-
ca. W południowej części odnotowano wyróżniającą się strukturę w rzucie płaskim owalną, regular-
ną, którą tworzyła czarna próchnica (ryc. 58-61). W obiekcie odkryto 199 ułamków ceramiki (dato-
wanej na IV/V EB-V EB/Ha C), 12 fragmentów polepy, trzy wytwory krzemienne i osełkę kamienną. 

 Nad calcem i reliktami osadnictwa kultury łużyckiej zalegała warstwa X – jasnobrunatna 
spiaszczona próchnica (na jednostkę stratygraficzną składają się: warstwa XI z sondażu III, war-
stwa IX z wykopu II i z sondażu II; ryc. 58-59, 61). Wydzielona struktura o miąższości od 26 do 60 cm 
zalegała stosunkowo regularnie na całej powierzchni wykopu i sondaży, w południowej części około 
1 m wyżej niż w części północnej. Warstwa X w zachodniej partii wykopu przecięta była wkopem 
oznaczonym jako obiekt 8/2009, na jej poziomie odkryto obiekty wczesnośredniowieczne (ryc. 58). 
W wypełnisku wyeksplorowano 95 fragmentów ceramiki naczyniowej (w tym 73 ułamki naczyń 
kultury łużyckiej i 22 wczesnośredniowiecznych całkowicie ręcznie lepionych i częściowo obtacza-
nych), 35 szczątków kostnych, sześć wytworów krzemiennych i cztery zabytki wydzielone, na przy-
kład owalny przedmiot kamienny o wygładzonej jednej z powierzchni (nr inw. 60/12).

 Na poziomie warstwy X zarejestrowano 13 obiektów, których zgrupowanie odnotowano  
w centralnej części wykopu II (ryc. 64-65). Obiekt 5/2008 odkryto w sondażu nr II na poziomie  
49,83 m n.p.m. Jego część południowa i wschodnia wykraczały poza wykop, w związku z czym nie 
można określić jego wielkości. W rzucie płaskim był prostokątny o zaokrąglonym narożniku pół-
nocno-zachodnim, w profilu zaś nieckowaty, o szerokości 1,8 m i miąższości 67 cm. Wypełnisko 
stanowiła czarna próchnica przemieszana w układzie plamistym z żółtopomarańczowym piaskiem 
drobnoziarnistym, węglami drzewnymi i dużą zawartością popiołu oraz pojedynczymi kamieniami. 
W obiekcie będącym najprawdopodobniej pozostałością ziemianki odkryto jedenaście fragmentów 
naczyń wczesnośredniowiecznych całkowicie ręcznie lepionych i częściowo obtaczanych.

30 cm na północ od obiektu 5/2008, na poziomie 49,90 m n.p.m. zarejestrowano obiekt  
nr 6/2008 (jego niewielką część wyeksplorowano w 2012 roku, pod nr. inw. 20/2012). Wschodnia 
część wydzielonej jednostki wykraczała poza badany obszar, w związku z czym nie można określić 
całkowitej wielkości obiektu. W rzucie poziomym był owalny, w przekroju prostokątny, o wymiarach 
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1,6 × 1,2 m i miąższości 28 cm. Wypełnisko tworzyła czarna próchnica przemieszana w układzie pla-
mistym z żółtopomarańczowym piaskiem drobnoziarnistym, węglami drzewnymi i popiołem oraz 
kilkoma kamieniami. W obrębie obiektu zarejestrowano dwa dołki posłupowe, których wypełnisko 
stanowił żółty piasek drobnoziarnisty przemieszany z czarną próchnicą. Odkryte ślady po słupach 
świadczą o tym, że nad jamą najprawdopodobniej o funkcji gospodarczej znajdowała się drewniana 
konstrukcja być może podtrzymująca zadaszenie. W obiekcie odkryto dwa fragmenty żarna (nr inw. 
40/08), osełkę kamienną (nr inw. 41/08), 32 ułamki naczyń wczesnośredniowiecznych całkowicie 
ręcznie lepionych i częściowo obtaczanych oraz 21 szczątków kostnych.

Obiekt 11/2012 wydzielono w południowej części wykopu na poziomie 49,97 m n.p.m.  
W rzucie płaskim był najprawdopodobniej prostokątny o szerokości 1,35 m. Określenie długości 
obiektu jest niemożliwe, ponieważ jego część wykraczała poza badany obszar. W profilu obiekt był 
nieckowaty o miąższości do 31 cm. Wypełnisko stanowiła czarna próchnica przemieszana w ukła-
dzie plamistym z żółtym piaskiem drobnoziarnistym i węglami drzewnymi. W jamie odkryto 28 
fragmentów wczesnośredniowiecznej ceramiki naczyniowej całkowicie ręcznie lepionej i częściowo 
obtaczanej, 29 szczątków kostnych i trzy ułamki polepy.

Po wschodniej stronie obiektu 11/2012 na poziomie 49,97 m n.p.m. zarejestrowano obiekt 
12/2012. W rzucie płaskim owalna, nieregularna jama o nieokreślonej funkcji i wymiarach 
38 × 32 cm nieznacznie wykraczała poza obszar wykopu. W profilu była nieckowata o miąższości do 
7 cm. Wypełnisko obiektu stanowiła czarna próchnica przemieszana w układzie plamistym z żółtym 
piaskiem drobnoziarnistym i węglami drzewnymi.

 Kolejnych siedem obiektów od 13/2012 do 19/2012 to dołki posłupowe odkryte w środko-
wej części wykopu II, na poziomie 49,96-49,92 m n.p.m. W rzucie płaskim były owalne o szeroko-
ści i długości do kilkudziesięciu centymetrów, w profilu zaś nieckowate o miąższości od 1 do 6 cm. 
Ich wypełnisko stanowiła czarna próchnica przemieszana w układzie plamistym z żółtym piaskiem 
drobnoziarnistym i węglami drzewnymi, z wyjątkiem obiektu 19/2012, którego wypełnisko stano-
wił żółty piasek drobnoziarnisty przemieszany z czarną próchnicą i węglami drzewnymi. W dołkach 
posłupowych będących pozostałościami po naziemnych konstrukcjach drewnianych nie zarejestro-
wano zabytków.

 Obiekt 20/2012 odkryto we wschodniej części wykopu na głębokości 49,96 m n.p.m. W pro-
filu był nieckowaty, regularny z przegłębieniem w części środkowej, o miąższości do 20 cm. Wypeł-
nisko stanowiła czarna próchnica przemieszana w układzie plamistym z żółtopomarańczowym pia-
skiem drobnoziarnistym, węglami drzewnymi i kilkoma kamieniami. Zarejestrowana jama stanowi 
część obiektu 6/2008 odkrytego w sondażu II.

W północno-wschodniej części wykopu na poziomie 49,96 m n.p.m. odkryto obiekt 21/2012. 
Jama o trudnej do zinterpretowania funkcji w rzucie płaskim była owalna o wymiarach 72 × 81 cm. 
W profilu nieckowata, znacznie przegłębiona w zachodniej części, o miąższości do 23 cm. Wypeł-
nisko stanowiła czarna próchnica przemieszana w układzie plamistym z żółtym piaskiem drob-
noziarnistym, węglami drzewnymi i kilkoma kamieniami. W obiekcie odkryto fragment naczynia 
wczesnośredniowiecznego całkowicie ręcznie lepionego lub częściowo obtaczanego i trzy szczątki 
kostne.

 Na warstwie X zalegała czarno-brunatna próchnica przemieszana z niewielką ilością żółtego 
piasku w układzie drobnoplamistym i węglami drzewnymi – warstwa IX (jednostkę stratygraficzną 
stanowi warstwa VIIIa z sondażu II; ryc. 58-59, 61). Wydzielona struktura o przebiegu stosunkowo 
regularnym i miąższości od 5 do 15 cm w środkowo-zachodniej partii wykopu przecięta była wkopem 
oznaczonym jako obiekt nr 8/2009. W warstwie wyeksplorowano dziesięć ułamków naczyń kultury 
łużyckiej i 146 fragmentów naczyń wczesnośredniowiecznych (w tym 105 całkowicie ręcznie lepio-
nych i częściowo obtaczanych, a 41 całkowicie obtaczanych), 28 szczątków kostnych oraz pięć wy-
twórów krzemiennych.

Z IX warstwą osadniczą związane są dwa obiekty. W południowej części sondażu III, na po-
ziomie warstwy IX wydzielono jednostkę stratygraficzną oznaczoną na etapie badań jako warstwa X 
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Ryc. 64. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Rzut płaski w wykopie II na poziomie warstwy X  
i obiektów odkrytych na jej poziomie, 1 – obiekt 8/09, 2 – warstwa X, 3 – obiekt 10/2012, 4 – obiekt 13/2012,  
5 – obiekt 11/2012, 6 – obiekt 12/2012, 7 – obiekt 17/2012, 8 – obiekt 15/2012, 9 – obiekt 16/2012, 10 – obiekt 
14/2012, 11 – obiekt 18/2012, 12 – obiekt 19/2012, 13 – warstwa IX, 14 – 21/2012 (2012 rok)

Fig. 64. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Trench II, floor plan at the level of layer X and 
features uncovered at its level, 1 – feature 8/09, 2 – layer X, 3 – feature 10/2012, 4 – feature 13/2012, 5 – feature 
11/2012, 6 – feature 12/2012, 7 – feature 17/2012, 8 – feature 15/2012, 9 – feature 16/2012, 10 – feature 14/2012, 
11 – feature 18/2012, 12 – feature 19/2012, 13 – layer IX, 14 – 21/2012 (2012)

Ryc. 63. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. 
Murowana Goślina. Profile obiektów 
23/2012 i 22/2012, 1 – calec, 2 – obiekt 
22/2012, 3 – obiekt 23/2012, 4 – war-
stwa X, 5 – warstwa IX, 6 – warstwa 
VIII (2012 rok)

Fig. 63. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Mu-
rowana Goślina Commune. Cross-sec-
tions of features 23/2012 and 22/2012, 
1 – undisturbed soil, 2 – feature 
22/2012, 3 – feature 23/2012, 4 – layer 
X, 5 – layer IX, 6 – layer VIII (2012)

Ryc. 62. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Rzut płaski w wykopie II 
na poziomie calca i obiektów kultury łużyckiej, 1 – calec, 2 – obiekt 22/2012, 3 – obiekt 
23/2012, 4 – warstwa X, 5 – warstwa IX, 6 – warstwa VIIIa, 7 – warstwa VIII (2012 rok)

Fig. 62. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Trench II, floor plan at the 
level of undisturbed soil and features attributed to the Lusatian culture, 1 – undisturbed soil,  
2 – feature 22/2012, 3 – feature 23/2012, 4 – layer X, 5 – layer IX, 6 – layer VIIIa, 7 – layer 
VIII (2012)

Ryc. 61. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Profil północny wykop II, 1 – calec,  
2 – obiekt 22/2012, 3 – obiekt 23/2012, 4 – warstwa X, 5 – warstwa IX, 6 – warstwa VIIIa, 7 – warstwa 
VIII, 8 – warstwa VIIa, 9 – warstwa VII, 10 – warstwa VIa, 11 – warstwa VI, 12 – warstwa V, 13 – war-
stwa IV, 14 – warstwa IIb, 15 – warstwa III, 16 – warstwa IIa, 17 – warstwa Ib, 18 – warstwa Ia (2012 rok)

Fig. 61. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Trench II, northern cross-section, 
1 – undisturbed soil, 2 – feature 22/2012, 3 – feature 23/2012, 4 – layer X, 5 – layer IX, 6 – layer VIIIa,  
7 – layer VIII, 8 – layer VIIa, 9 – layer VII, 10 – layer VIa, 11 – layer VI, 12 – layer V, 13 – layer IV, 14 – 
layer IIb, 15 – layer III, 16 – layer IIa, 17 – layer Ib, 18 – layer Ia (2012)
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o numerze inwentarza materiałów masowych 30/09 (ryc. 58). Wypełnisko (o miąższości do 70 cm) 
stanowiła czarnobrunatna spiaszczona próchnica z pojedynczymi węglami drzewnymi. Odkrytą 
strukturę należy uznać za obiekt lub wkop, a nie warstwę. Niestety, została ona zarejestrowana na 
niewielkiej płaszczyźnie i wykraczała poza badany obszar, w związku z czym nie można precyzyjnie 
określić jej wielkości, charakteru i funkcji. Na potrzeby opracowania nazwano ją obiektem 10/2009. 
W jednostce odkryto 116 fragmentów ceramiki (34 ułamki naczyń kultury łużyckiej i 82 fragmenty 
ceramiki wczesnośredniowiecznej, w tym 65 całkowicie ręcznie lepionych i częściowo obtaczanych 
oraz 17 całkowicie obtaczanych), 40 szczątków kostnych i dwa wytwory krzemienne.

W środkowej części wykopu II na poziomie 49,91 m n.p.m. odkryto obiekt 10/2012 (ryc. 
65). W rzucie płaskim był owalny o wymiarach 1,22 × 1,09 m, w profilu nieckowaty, o miąższości 
do 17 cm. Wypełnisko stanowiła czarna próchnica przemieszana w układzie plamistym z żółtym 
piaskiem drobnoziarnistym, węglami drzewnymi i kilkoma kamieniami. W jamie odkryto 19 ułam-
ków wczesnośredniowiecznej ceramiki naczyniowej (17 całkowicie ręcznie lepionych i częściowo 
obtaczanych, dwa całkowicie obtaczane), 55 szczątków kostnych oraz wytwór krzemienny. W spągu 
wschodniej części obiektu zarejestrowano około czterocentymetrową warstwę popiołu.

W północno-wschodniej partii wykopu na warstwie IX zalegała warstwa VIIIa – jasno-
brunatna próchnica przemieszana w układzie drobnoplamistym z żółtym piaskiem i kamieniami 
(na jednostkę stratygraficzną składają się: warstwa VIIIa z wykopu II oraz warstwa VIII z sonda-
żu II; ryc. 59, 61). Tworzyła ona niewielki nasyp, o wysokości do 58 cm, ze stokami opadającymi 
w kierunku południowo-zachodnim i północno-wschodnim. W warstwie na wysokości 50,33 m 
n.p.m. odkryto dwa poziomy kamieni kilkudziesięciocentymetrowej wielkości, ułożonych obok 
siebie w pas o szerokości około 3 m przebiegający lekkim łukiem w poprzek wykopu z północnego 
zachodu w kierunku południowo-wschodnim (ryc. 66). W warstwie odkryto siedem fragmentów 
naczyń kultury łużyckiej, pięć ułamków ceramiki wczesnośredniowiecznej (w tym trzy całkowi-
cie ręcznie lepionej i/lub częściowo obtaczanej, dwa zaś całkowicie obtaczanej) oraz dwa szcząt-
ki kostne. Pas kamieni tworzył ławę kamienną bez obudowy skrzyni wału grodu wczesnośrednio-
wiecznego.

Warstwa VIII zalegała na całej powierzchni wykopu na warstwie IX i VIIIa (na jednostkę 
stratygraficzną składają się: warstwa VIII z wykopu II, warstwa IX, VIIIb i VIII z sondażu III oraz 
warstwy VII, VI z sondażu II; ryc. 58-59, 61). Niejednorodne wypełnisko stanowił drobnoziarnisty 
piasek barwy żółtej, siwożółtej i brunatnosiwej ze smużkami szarej gliny bądź brunatnej próchnicy – 
śladami po rozłożonych konstrukcjach drewnianych. Żółty piasek drobnoziarnisty z pojedynczymi 
smużkami szarej gliny (warstwę VIII z wykopu II i sondażu III oraz warstwę VII z sondażu II) odkry-
to w środkowej i północnej części wykopu oraz południowej partii sondażu III. W strukturze o miąż-
szości do 55 cm zalegającej prawie poziomo ze stropem na poziomie 51,82 m n.p.m. odnaleziono 280 
fragmentów naczyń kultury łużyckiej, 217 ułamków ceramiki wczesnośredniowiecznej (w tym 135 
całkowicie ręcznie lepionej i częściowo obtaczanej, 82 całkowicie obtaczanej), 209 szczątków kost-
nych, dziewięć brył polepy, wytwór krzemienny, igłę kościaną (nr inw. 36/08), kolec kościany oraz 
skupisko szczątków ryb. Brunatnosiwy piasek z pojedynczymi smużkami siwej gliny i brunatnej 
próchnicy po rozłożonym drewnie (warstwa IX z sondażu III) zarejestrowano we wschodniej części 
sondażu III. Tworzyła ona nasyp o maksymalnej wysokości 1,2 m w północno-wschodnim narożni-
ku sondażu III. W jej górnej partii na poziomie 51,2 m n.p.m. zarejestrowano trzy warstwy nadpa-
lonych belek dębowych ułożonych w przekładkę (pierwsza warstwa prostopadle do wschodniego 
profilu wykopu, druga równolegle i trzecia ponownie prostopadle; ryc. 67). Belki (odkryte w części 
wschodniej sondażu) o szerokości do 25 cm i grubości do 10 cm zachowały się w postaci zwarto 
przylegających do siebie węgli drzewnych. Nasyp znacząco obniżał się w kierunku południowo-za-
chodnim i zanikał przed zachodnią granicą wykopu. W górnych partiach stoku zarejestrowano poje-
dyncze kamienie oraz fragmenty nadpalonych belek dębowych. Odkryte szczątki drewniane raczej 
nie stanowiły elementów konstrukcji wału, najprawdopodobniej były pozostałościami starszego 
osadnictwa i zostały wrzucone do piasku tworzącego nasyp. W wydzielonej jednostce odnaleziono 

Ryc. 65. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Wykop II i sondaż III, rzut płaski na poziomie warstwy X 
i odkrytych obiektów, 1 – granice wydzielonych warstw, 2 – kamienie, 3 – wysokość w m n.p.m., 4 – numera-
cja warstw i obiektów, 5 – próchnica czarnobrunatna z niewielką ilością żółtego piasku i węglami drzewnymi,  
6 – próchnica czarnobrunatna z pojedynczymi węglami drzewnymi, 7 – żółty piasek przemieszany z czarną próch-
nicą, 8 – czarnobrunatna spiaszczona próchnica z węglami drzewnymi, 9 – próchnica brunatna przemieszana  
z żółtym piaskiem, 10 – próchnica jasnobrunatna spiaszczona

Fig. 65. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Trench II and test-pit III, floor plan at the level of 
layer X and uncovered features, 1 – boundaries between strata units, 2 – stones, 3 – elevation in MASL., 4 – num-
bering of strata and features, 5 – black and dark brown humus with a small amount of yellow sand and charcoals, 
6 – black and dark brown humus with single charcoals, 7 – yellow sand mixed with black humus, 8 – black and dark 
brown sandy humus with charcoals, 9 – dark brown humus mixed with yellow sand, 10 – brown sandy humus
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56 fragmentów naczyń kultury łużyckiej, 72 ułamki ceramiki wczesnośredniowiecznej (w tym 42 
całkowicie ręcznie lepionej i częściowo obtaczanej, a 30 całkowicie obtaczanej), 44 szczątki kostne, 
siedem wytworów krzemiennych, osełkę kamienną, nóż żelazny, przęślik ceramiczny i fragment żar-
na. Z nadpalonych belek dębowych ułożonych w przekładkę pobrano trzy próbki drewna do datowa-
nia 14C i sześć do datowania dendrochronologicznego. W południowo-zachodniej części sondażu III 
na warstwie IX zarejestrowano siwożółty piasek drobnoziarnisty z około dwudziestoma pozioma-
mi konstrukcji drewnianych, zachowanych w postaci brunatnych smużek po rozłożonym drewnie 
ułożonym w stos (warstwa VIIIb, sondaż III). Podobną liczbę poziomów smug rozłożonego drewna 
odnotowano w kasetonach stanowiących elementy wału obronnego grodu wczesnopiastowskiego 
w Śremie (dzieduszycki, fogel 1979, s. 41). Piasek wraz z brunatnymi smużkami, przebiegającymi 
równolegle względem siebie na osi południowy zachód–północny wschód, wykraczał poza wykop  
i tworzył prostopadłościan – wypełnisko skrzyni wałowej w profilu prostokątnej o wysokości ponad  
1 m (ryc. 68). W jednostce wyeksplorowano dziewięć fragmentów naczyń kultury łużyckiej, 117 ułam-
ków pojemników wczesnośredniowiecznych (w tym 100 całkowicie ręcznie lepionych i częściowo 
obtaczanych, 17 całkowicie obtaczanych), 107 szczątków kostnych, sześć wytworów krzemiennych, 
w tym grocik (nr inw. 78/09). W północno-środkowej części wykopu na żółtym piasku z pojedynczy-
mi smużkami szarej gliny (zalegającym na ławie kamiennej) zarejestrowano brunatnosiwy piasek 
drobnoziarnisty z dużą ilością brunatnych smużek po rozłożonym drewnie. Wydzielona struktura  
w rzucie płaskim była prostokątna o wymiarach około 2,9 × 3,3 m. Brunatne smużki w środku jednost-
ki układały się regularnie, równolegle względem siebie na osi południowy zachód–północny wschód, 

Ryc. 66. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Rzut płaski w wykopie II na poziomie war-
stwy VIIIa i dwóch warstw kamieni, 1 – obiekt 8/2009, 2 – warstwa VIIIa, 3 – warstwa kamieni, które 
tworzyły ławę kamienną bez obudowy skrzyni wału grodu wczesnośredniowiecznego (2012 rok)

Fig. 66. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Floor plan in trench II at the level of 
layer VIIIa and two layers of stones, 1 – feature 8/2009, 2 – layer VIIIa, 3 – layer of stones, which formed 
a stone reinforcement without encasing the box of the rampart of the early medieval stronghold (2012)

natomiast zewnętrzne – równolegle do granicy wydzielonej struktury, tworząc jej brzegi (ryc. 69).  
W jednostce o miąższości do 60 cm wyeksplorowano 22 fragmenty ceramiki kultury łużyckiej,  
23 ułamki naczyń wczesnośredniowiecznych (15 całkowicie ręcznie lepionych i częściowo obtacza-
nych, osiem całkowicie obtaczanych), 14 szczątków kostnych, bryłę polepy i wytwór krzemienny. 
Piasek wraz ze smużkami tworzył wypełnisko skrzyni wału wczesnośredniowiecznego. Fragment 
kolejnej skrzyni o identycznym wypełnisku odkryto w sondażu II (warstwa VI z sondażu II). Jej pół-
nocno-wschodni narożnik stykał się z południowo-zachodnim narożnikiem skrzyni opisanej wyżej.

Także obiekt 4/2008 zadokumentowany w sondażu II na poziomie warstwy VIII stanowił 
relikty skrzyni. W odsłoniętym jej narożniku odkryto spaleniznę – obiekt 5/2008. W skrzyni odkry-
to dziewięć fragmentów naczyń kultury łużyckiej, 12 ułamków ceramiki wczesnośredniowiecznej 
(dwa całkowicie ręcznie lepionej i/lub częściowo obtaczanej, dziesięć całkowicie obtaczanej), wy-
twór krzemienny oraz dziesięć szczątków kostnych.

W środkowo-zachodniej części wykopu i zachodniej partii sondażu III na poziomie war- 
stwy VIII zarejestrowano obiekt 8/2009, który znacznie wykraczał poza badany obszar w kierun-
ku zachodnim (ryc. 58). Na odsłoniętym odcinku w rzucie płaskim był owalny, nieregularny, w pro-
filu nieckowaty o miąższości do 1,65 m. Wypełnisko stanowiła brunatna próchnica przemieszana 
w układzie plamistym z żółtym piaskiem. W jamie będącej najprawdopodobniej wkopem z czasów 
wznoszenia wału drewniano-ziemnego o nierozpoznanej funkcji nie odkryto zabytków.

 Na warstwie VIII we wschodniej i środkowej części wykopu zalegała warstwa V (na jednost-
kę stratygraficzną składają się: warstwa V z sondażu II i wykopu II; ryc. 59-61). Stanowił ją żółty 
piasek drobnoziarnisty ze smużkami szarej gliny i brunatnej próchnicy. Warstwa tworzyła nasyp  
o maksymalnej wysokości 90 cm w środkowo-wschodniej części wykopu II ze stropem na poziomie 
52,88 m n.p.m. Jej miąższość zmniejszała się zgodnie z pierwotnym nachyleniem stoków nasypu 
w kierunku wschodnim oraz w wyniku zniszczenia jej górnych poziomów przez młodsze osadnic-
two – w kierunku zachodnim i północnym. Układ brunatnych smużek w warstwie V na poziomie 
51,30 m n.p.m. (w północno-wschodniej części wykopu) – w zestawieniu ze skrzynią wału odkrytą  
w warstwie VIII, której wypełnisko stanowił brunatnosiwy piasek drobnoziarnisty z dużą ilością bru-
natnych smużek – pozwolił wydzielić dwie kolejne skrzynie. Przylegały one do skrzyni z warstwy VIII: 
pierwsza do boku wschodniego i znacznie wykraczała poza badany obszar, druga do boku południo-
wego. Skrzynie wypełnione były żółtym piaskiem z brunatnymi smużkami, w rzucie płaskim prosto-
kątne o wymiarach zbliżonych do skrzyni wypełnionej brunatnosiwym piaskiem. Brunatne smuż-
ki w środku skrzyń układały się równolegle względem siebie na osi południowy zachód–północny 
wschód, natomiast zewnętrzne – równolegle do granic wydzielonych jednostek. W warstwie V 
wyeksplorowano 46 fragmentów naczyń kultury łużyckiej, 116 ułamków ceramiki wczesnośrednio-
wiecznej (w tym 20 całkowicie ręcznie lepionych i górą obtaczanych, 96 całkowicie obtaczanych), 
213 szczątków kostnych (w tym trzon kości udowej małego dziecka; więcej patrz rozdział IX), bryłę 
polepy, żużel żelazny, wytwór krzemienny, fragment prażnicy, nóż żelazny i nieokreślony przedmiot 
żelazny. Odkryto także skupiska pozostałości ryb. 

 W wykopie na poziomie warstw VIII i V udokumentowano dwa rzędy skrzyń, wypełnionych 
drewnem ułożonym w stos zasypany piaskiem, zalegających na żółtym piasku drobnoziarnistym  
z pojedynczymi smużkami szarej gliny. Relikty skrzyń wystąpiły na tej samej osi co ława kamienna. 
Warstwy VIII i V wraz z elementami konstrukcyjnymi w postaci skrzyń i ławy kamiennej tworzyły 
środkową i zewnętrzną część drewniano-ziemnego wału obronnego grodu wczesnośredniowieczne-
go o zachowanej wysokości do 2,8 m. Nie uchwycono krawędzi zewnętrznej wału.

 W zachodniej części wykopu na warstwie VIII zalegała warstwa VIIa (na jednostkę stra-
tygraficzną składają się: warstwa VIIa z wykopu II i czarna spalenizna ze spągu warstwy VIId  
z sondażu III; ryc. 58-59, 70). Stanowiła ją czarna spalenizna z węglami drzewnymi o miąższości do  
10 cm odkryta na poziomie 51,10 m n.p.m. Warstwa stosunkowo regularnie zalegała na wewnętrz-
nym stoku drewniano-ziemnego wału. Tylko w środkowo-zachodniej partii sondażu III struktu-
ra występowała w niecce o głębokości 27 cm, tworząc wraz z żółtym piaskiem, szarym popiołem 
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Ryc. 67. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Widok na trzy warstwy nadpalonych 
dębowych belek ułożonych w przekładkę, odkrytych w sondażu III na poziomie warstwy VIII 
(2009 rok)

Fig. 67. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. View of three layers of burnt oak 
beams set transversely in test-pit III at the level of layer VIII (2009)

Ryc. 69 Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Rzut płaski w wykopie II na poziomie warstw 
VIII i VIIa, 1 – warstwa VIII, 1a-1c – relikty skrzyń wałowych, 2 – warstwa VIIa (relikt pożaru, który stra-
wił zabudowę grodu wczesnopiastowskiego), 3 – warstwa V (relikty skrzyni wałowej; 2012 rok)

Fig. 69. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Floor plan in trench II at the level of 
layers VIII and VIIa, 1 – layer VIII, 1a-1c – relics of rampart boxes, 2 – layer VIIa (relict of fire which burnt 
down the wooden structures in the early medieval stronghold), 3 – layer V (relics of a rampart box; 2012)

Ryc. 68. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Fragment profilu południowego i za-
chodniego w sondażu III, 1 – calec, 2 – warstwa X, 3 – obiekt 10/2009, 4 – warstwa IX, 5 – warstwa 
VIII, 5a – warstwa VIII widok na piasek z brunatnymi smużkami, wypełnisko skrzyni wałowej  
w profilu prostokątnej o wysokości ponad 1 m, 6 – obiekt 9/2009, 7 – warstwa VIIa, 8 – warstwa 
VII (2012 rok)

Fig. 68. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Test-pit III, fragment of so-
uthern and western cross-section, 1 – undisturbed soil, 2 – layer X, 3 – feature 10/2009, 4 – layer 
IX, 5 – layer VIII, 5a – layer VIII view of sand with dark brown threads filling the rampart box, rec-
tangular in cross-section, more than 1 m tall, 6 – feature 9/2009, 7 – layer VIIa, 8 – layer VII (2012)
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i jasnobrunatną próchnicą wypełnisko jamy o bliżej nieokreślonej funkcji, o nr. 9/2009. W obrębie 
warstwy VIIa odkryto 34 fragmenty ceramiki kultury łużyckiej, 380 ułamków naczyń wczesnośre-
dniowiecznych (23 całkowicie ręcznie lepionych i górą obtaczanych, 357 górą obtaczanych), 146 
szczątków kostnych i dwie bryły polepy. Wydzielona jednostka stratygraficzna stanowi pozostałość 
pożaru, który zniszczył zabudowę grodu.

 Na czarnej spaleniźnie z węglami drzewnymi w zachodniej części wykopu zalegała warstwa VII 

Ryc. 70. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Rzut płaski w wykopie II na poziomie 
warstw VIII i VIIa, 1 – warstwa VIII, 1a-1b – relikty skrzyń wałowych, 2 – warstwa VIIa, 3 – war-
stwa VII, 4 – warstwa VIa, 5 – warstwa VI (2012 rok)

Fig. 70. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Floor plan in trench II at the 
level of layers VIII and VIIa, 1 – layer VIII, 1a-1b – relics of rampart boxes, 2 – layer VIIa, 3 – layer 
VII, 4 – layer VIa, 5 – layer VI (2012)

(na jednostkę stratygraficzną składają się: warstwa VII z wykopu II i warstwy VIIb-VIId z son-
dażu III; ryc. 58-59). Stanowił ją siwy piasek drobnoziarnisty przemieszany z brunatną próchnicą  
w układzie drobnoplamistym. W południowo-zachodniej części wykopu wypełnisko warstwy VII 
było niejednorodne: w dolnych partiach zarejestrowano siwobrunatną próchnicę silnie spiaszczoną 
(warstwa VIId w sondażu III), na stropie warstwy zaś siwy piasek drobnoziarnisty przemieszany  
z czarnobrunatną próchnicą (warstwa VIIb w sondażu III). Jednostka stratygraficzna o miąższości do 
65 cm, w południowo-zachodniej partii wykopu, zalegała stosunkowo regularnie, nieznacznie opa-
dając od połowy wykopu ku jego północnej granicy, gdzie jej miąższość wyniosła 30 cm. W warstwie 
osadniczej odnaleziono 80 fragmentów ceramiki kultury łużyckiej, 648 ułamków naczyń wczes- 
nośredniowiecznych (11 całkowicie ręcznie lepionych i częściowo obtaczanych oraz 637 całkowicie 
obtaczanych; tab. 4), 419 szczątków kostnych, 18 brył polepy, 14 wytworów krzemiennych, frag-
menty prażnicy, fragment okładziny z poroża zdobionej na powierzchni zewnętrznej ornamentem 
plecionki (nr inw. 50/12), żelazny haczyk, dwa noże i sześć nieokreślonych przedmiotów żelaznych 
oraz skupiska szczątków ryb.

Obiekt 6/2009 zarejestrowano w środkowej części sondażu III na poziomie warstwy VII.  
W rzucie płaskim był okrągły o szerokości 41 cm, w przekroju nieckowaty, regularny o miąższości do  
17 cm. Jego jednowarstwowe wypełnisko stanowił ciemnosiwy piasek drobnoziarnisty przemiesza-
ny z brunatną próchnicą. W obiekcie będącym dołkiem posłupowym odkryto trzy fragmenty cera-
miki naczyniowej kultury łużyckiej, pięć ułamków naczyń wczesnośredniowiecznych (trzy ułamki 
naczyń całkowicie ręcznie lepionych i/lub częściowo obtaczanych, dwa całkowicie obtaczanych)  
i trzy szczątki kostne.

 We wschodniej partii sondażu III na poziomie warstwy VII i VIII zadokumentowano obiekt 
7/2009. Jego duża część wykraczała poza sondaż w profil wschodni, dlatego nie można określić 
wielkości wydzielonej jednostki. Na odsłoniętym odcinku w rzucie płaskim był trójkątny (w całości 
najprawdopodobniej prostokątny) z dołkiem posłupowym w narożniku. Dołek w rzucie płaskim był 
okrągły o średnicy 32 cm, w profilu zaś nieckowaty o miąższości 17 cm. W dołku posłupowym od-
kryto dwa niewielkie kamienie. Wypełnisko obiektu 7/2009 w profilu było prostokątne o miąższości  
16 cm, a stanowił je ciemnosiwy piasek drobnoziarnisty przemieszany z brunatną próchnicą. Eksplo-
rując obiekt o nieokreślonej funkcji, odkryto 17 fragmentów ceramiki kultury łużyckiej, pięć ułam-
ków naczyń wczesnośredniowiecznych (dwa naczyń całkowicie ręcznie lepionych i/lub częściowo 
obtaczanych, trzy całkowicie obtaczanych) i sześć szczątków kostnych.

 W południowo-zachodniej części wykopu na poziomie warstwy VII wyznaczono obiekt 
9/2012. W rzucie płaskim był owalny nieregularny, o wymiarach 132 × 73 cm, a w profilu nieckowa-
ty nieregularny o miąższości do 11 cm. Jego wypełnisko w górnej partii stanowiła czarna próchnica 
przemieszana z popiołem, pod którą zalegał drobnoziarnisty piasek barwy żółtosiwej. Z obiektu sta-
nowiącego pozostałości paleniska wydobyto cztery fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej 
całkowicie obtaczanej.

 W północno-zachodniej części wykopu na warstwie VII zalegała warstwa VIa (ryc. 58-59). 
Jednostkę o miąższości do 4 cm i nieregularnym, prawie poziomym przebiegu tworzyła czarna spa-
lenizna z węglami drzewnymi, odkryta na poziomie 51,25 m n.p.m. W warstwie powstałej w wyniku 
pożaru odkryto 144 fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej (cztery całkowicie ręcznie lepio-
nej i/lub częściowo obtaczanej, 140 całkowicie obtaczanej), 158 szczątków kostnych, 19 brył polepy, 
wytwór krzemienny oraz dwa nieokreślone przedmioty żelazne.

 Warstwę VI zarejestrowano w zachodniej części wykopu na warstwie VIa i VII (na jednost-
kę stratygraficzną składają się: warstwa VI z wykopu II, warstwa VII i VIIa z sondażu III; ryc. 58-59). 
Stanowiła ją siwobrunatna silnie spiaszczona próchnica. Począwszy od północnej krawędzi wykopu 
jednostka stratygraficzna podnosiła się nieznacznie mniej więcej do środkowej części wykopu, na-
stępnie przebiegała prawie poziomo. W warstwie o miąższości do 68 cm odkryto fragment cerami-
ki kultury ceramiki sznurowej, dwa ułamki naczyń kultury łużyckiej, 1  751 fragmentów ceramiki 
wczesnośredniowiecznej (13 całkowicie ręcznie lepionych i/lub górą obtaczanych, 1 738 całkowicie 
obtaczanych), 801 szczątków kostnych, 112 brył polepy, 11 wytworów krzemiennych, żużel żelazny, 
sześć skupisk szczątków ryb i 20 zabytków wydzielonych, m.in. noże żelazne, w tym jeden (nr inw. 
84/09) z obrączką rękojeści ornamentowaną motywem wici roślinnych, fragment nożyc żelaznych 
(nr inw. 42/12), wędzidła żelazne, osełkę kamienną, misę żelazną, przęślik ceramiczny. 

 Warstwę IV stanowiła czarnobrunatna próchnica zalegająca na całej powierzchni wykopu, 
w części zachodniej na warstwie VI, we wschodniej na warstwie V (na jednostkę stratygraficzną 
składają się: warstwa IV z wykopu II i sondażu II oraz warstwa VI z sondażu III; ryc. 54-57). W po-
łudniowej partii wykopu tworzyła ona stosunkowo regularną strukturę, zalegającą prawie poziomo. 
Mniej więcej w połowie wykopu jednostka stratygraficzna nieznacznie obniżała się w kierunku pół-
nocno-zachodnim, zgodnie z ukształtowaniem stropu warstwy VI i nachyleniem kopca. Głównie  
w spągu warstwy osadniczej o miąższości do 38 cm zarejestrowano obiekty wczesnośredniowiecz-
ne (ryc. 71). W wypełnisku wyeksplorowano fragment ceramiki kultury łużyckiej, 2 172 fragmenty 
naczyń wczesnośredniowiecznych (86 całkowicie ręcznie lepionych i/lub częściowo obtaczanych, 
2 086 całkowicie obtaczanych), 1 836 szczątków kostnych, 46 brył polepy, dwa żużle żelazne, dwa 
wytwory krzemienne, 11 skupisk szczątków ryb i 76 zabytków wydzielonych m.in. noże żelazne, 
osełkę kamienną, kolce kościane, kabłączek skroniowy z brązu, haczyk żelazny, srebrne monety 
(dwa denary krzyżowe typu VII datowane na lata sześćdziesiąte-siedemdziesiąte XI wieku), gwoź-
dzie żelazne.

 W sondażu II, w części południowo-wschodniej wykopu, na spągu warstwy IV wydzielono 
obiekt 1/2008 (ryc. 71). W górnej partii składał się z dwóch warstw kamieni kilkucentymetrowej 
wielkości spojonych gliną, układających się w półokrąg. Wewnątrz obiektu zalegała warstwa czarnej 
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próchnicy z węglami drzewnymi i rozdrobnioną polepą. W reliktach stanowiących dolną partię nie-
wielkiego pieca o bliżej nieokreślonej funkcji odkryto 63 ułamki ceramiki wczesnośredniowiecznej 
całkowicie obtaczanej, 16 szczątków kostnych i żużel metalowy.

 W północnej części wykopu II, na poziomie warstwy IV i na głębokości 51,98 m n.p.m. za-
rejestrowano obiekt 1/2012. W rzucie płaskim był owalny nieregularny, o wymiarach 112 × 96 cm, 
w profilu zaś nieckowaty, o miąższości do 19 cm. Jego jednowarstwowe wypełnisko stanowił siwy 
popiół przemieszany z niewielką ilością żółtopomarańczowego piasku – rysującego się głównie na 
krawędziach jednostki. W obiekcie będącym pozostałościami paleniska odkryto 53 fragmenty cera-
miki wczesnośredniowiecznej całkowicie obtaczanej i 21 szczątków kostnych.

Obiekt 3/2012 wydzielono w północno-środkowej partii wykopu na poziomie 52,10 m n.p.m. 
w warstwie IV, w odległości około 60 cm na południowy wschód od obiektu nr 1/2012. W rzucie 
płaskim był owalny nieregularny, o wymiarach 111 × 64 cm, a w profilu nieckowaty, o miąższości 
do 13 cm. Jego dwuwarstwowe wypełnisko w górnej partii stanowiła warstwa czerwonej, lekko wy-
palonej gliny z popiołem, w dolnej zaś żółty piasek drobnoziarnisty z pojedynczymi kamieniami.  
W wydzielonej jednostce, będącej reliktami pieca lub paleniska, zarejestrowano cztery ułamki cera-
miki wczesnośredniowiecznej całkowicie obtaczanej, dwa fragmenty kości zwierzęcych i skupisko 
szczątków ryb. 

Obiekt 2/2008 zarejestrowano w południowo-środkowej części wykopu w spągu warstwy IV 
na poziomie 52,41 m n.p.m. (ryc. 60, 71). Określenie wielkości obiektu było niemożliwe, ponieważ 
jego część znacznie wykraczała poza obszar wykopu w profil południowy. W jamie o nieustalonej 
funkcji odkryto trzy fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej całkowicie obtaczanej i dwa 
szczątki kostne.

W południowej części wykopu, w spągu warstwy IV, na poziomie 51,64 m n.p.m. zarejestro-
wano obiekt 5/2009 (ryc. 71). W rzucie płaskim był owalny regularny, o wymiarach 1,22 × 1,24 m, 
w profilu zaś nieckowaty nieregularny, o miąższości do 11 cm. Obiekt w całości wyeksplorowano 
w 2012 roku (por. obiekt 4/2012). Jego jednorodne wypełnisko stanowiła czarna próchnica, w któ-
rej odkryto ułamek ceramiki kultury łużyckiej, 456 fragmentów naczyń wczesnośredniowiecznych 
(trzy fragmenty naczyń całkowicie ręcznie lepionych i/lub górą obtaczanych, 453 całkowicie obta-
czanych; tab. 4), 37 szczątków kostnych, cztery noże żelazne i kolec kościany. W obiekcie stanowią-
cym jamę, być może piwniczce budynku naziemnego, którego reliktów nie rozpoznano, stwierdzono 
nagromadzenie rybich szczątków zachowanych głównie w postaci łusek.

W środkowej partii wykopu w spągu warstwy IV, na poziomie 51,65 m n.p.m. odsłonięto 
obiekt 5/2012 (ryc. 71-74). W rzucie płaskim był prostokątny z zaokrąglonymi narożnikami, o wy-
miarach 1,87 × 1,04 m, a w profilu nieckowaty, o miąższości do 54 cm. Jego jednorodne wypełnisko 
stanowiła czarna próchnica przemieszana w układzie plamistym z niewielką ilością drobnoziarni-
stego piasku barwy żółtej. W jamie stanowiącej pozostałości piwniczki odkryto fragment bieguna 
żarna rotacyjnego, nóż żelazny, nieokreślony przedmiot żelazny, 140 ułamków ceramiki wczesnośre-
dniowiecznej całkowicie obtaczanej na kole garncarskim, 98 fragmentów kości zwierzęcych i trzon 
kości łokciowej małego dziecka (patrz rozdział IX) oraz skupisko szczątków ryb.

W spągu warstwy IV, w zachodniej części wykopu, na poziomie 51,63 m n.p.m. wydzielono 
obiekt 6/2012 (ryc. 71, 74-75). W rzucie płaskim był prostokątny, o wymiarach 2,12 × 1,48 m, miał 
zaokrąglone narożniki, w profilu zaś był nieckowaty, o miąższości do 55 cm, wkopany w warstwę VI. 
Jego wypełnisko – miejscami czterowarstwowe – stanowiła ciemnobrunatna próchnica o miąższo-
ści do 14 cm odnotowana w stropie obiektu, pod nią zalegała czarna próchnica (o miąższości do  
21 cm) z dużą ilością kamieni kilkucentymetrowej wielkości. Następnie stwierdzono jasnobrunat-
ną, spiaszczoną próchnicę o miąższości do 20 cm, a w części południowej jednostki odnotowano 
warstwę gliny o miąższości do 5 cm i barwie żółtooliwkowopomarańczowej. W ciemnobrunatnej 
próchnicy wyeksplorowano 91 ułamków ceramiki wczesnośredniowiecznej całkowicie obtaczanej, 
27 szczątków kostnych i nóż żelazny. W czarnej próchnicy odkryto 640 ułamków ceramiki wczes- 
nośredniowiecznej (osiem całkowicie ręcznie lepionej i/lub częściowo obtaczanej, 632 całkowicie 

Ryc. 71. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Wykop II i sondaż III, rzut płaski na poziomie warstw 
VIII-IV i odkrytych obiektów, 1 – granice wydzielonych warstw, 2 – kamienie, 3 – bryły polepy, 4 – smużki szarej 
gliny bądź brunatnej próchnicy, 5 – wysokość w m n.p.m., 6 – numeracja warstw i obiektów, 7 – piasek żółty ze 
smużkami szarej gliny i brunatnej próchnicy, 8 – próchnica siwobrunatna silnie spiaszczona, 9 – brunatna próch-
nica przemieszana z siwym piaskiem, 10 – ciemnobrunatna spiaszczona próchnica z węglami drzewnymi i siwym 
popiołem, 11 – piasek barwy żółtej, siwożółtej i brunatnosiwej (wypełnisko niejednorodne) ze smużkami szarej 
gliny bądź brunatnej próchnicy, 12 – czarna próchnica, 13 – glina żółta, pomarańczowa lub czerwona z polepą po-
marańczową, siwym popiołem i węglami drzewnymi, 14 – próchnica czarnobrunatna, spiaszczona, 15 – próchnica 
czarnobrunatna z kamieniami, polepą i węglami drzewnymi, 16 – próchnica czarnobrunatna 

Fig. 71. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Trench II and test-pit III, floor plan at the le-
vel of layers VIII-IV and uncovered features, 1 – boundaries between strata units, 2 – stones, 3 – lumps of daub,  
4 – threads of light yellow loam or dark brown humus, 5 – elevation in MASL., 6 – numbering of strata and features, 
7 – yellow sand with threads of grey loam and dark brown humus, 8 – dark grey heavily sanded humus, 9 – dark 
brown humus mixed with grey sand, 10 – dark brown sandy humus with charcoals and grey ash, 11 – yellow, grey-
-yellow and dark brown-grey sand (inhomogeneous fill) with threads of grey loam or dark brown humus, 12 – black 
humus, 13 – yellow, orange or red loam with orange daub, grey ash and charcoals, 14 – black and dark brown hu-
mus, sandy, 15 – black and dark brown humus with stones, daub and charcoals, 16 – black and dark brown humus 
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obtaczanej), hetkę kościaną, 369 fragmentów kości zwierzęcych i sześć ułamków polepy, natomiast 
w jasnobrunatnej spiaszczonej próchnicy – 204 ułamki ceramiki wczesnośredniowiecznej górą ob-
taczanej, 109 szczątków kostnych i ułamek polepy. W wydzielonej jednostce stanowiącej jamę go-
spodarczą (być może relikty piwniczki) zarejestrowano trzy skupiska szczątków rybich oraz odkryto 
bryłkę zwęglonego, oczyszczonego lnu (szczegółowe opracowanie próbki paleobotanicznej znajduje 
się w rozdziale XI).

Obiekt 7/2012 wydzielono w południowo-zachodniej części wykopu, w spągu warstwy IV, 
na poziomie 51,59 m n.p.m. (ryc. 71). Jego wypełnisko w górnej partii stanowiła czerwona glina za-
legająca na warstwie kamieni o kilkucentymetrowej wielkości, poddanych działaniu wysokiej tem-
peratury, w wyniku czego kruszyły się i rozpadały, pod nimi zalegała czarna próchnica przemieszana 
z dużą ilością popiołu barwy siwej. Obiekt w rzucie płaskim był owalny nieregularny, o wymiarach 
184 × 98 cm, a w profilu nieckowaty nieregularny, o miąższości do 19 cm. W jamie o nieustalonej 
funkcji odkryto 75 ułamków ceramiki wczesnośredniowiecznej całkowicie obtaczanej, 36 szczątków 
kostnych i skupisko łusek ryb.

Obiekt 8/2012 odkryto w środkowo-zachodniej partii wykopu, w spągu warstwy IV, na po-
ziomie 51,63 m n.p.m. (ryc. 71, 75). W rzucie płaskim był prostokątny o zaokrąglonych narożnikach 
i wymiarach 1,42 × 2,01 m. W profilu był nieckowaty regularny, o miąższości do 78 cm. Jego wypeł-
nisko w górnej partii stanowiła czarnobrunatna spiaszczona próchnica (o miąższości do 19 cm), pod 
którą wystąpiła brunatna próchnica o miąższości do 33 cm. W spągu znajdowała się jasnobrunatna 
próchnica przemieszana z żółtym piaskiem w układzie drobnoplamistym. W obiekcie o funkcji go-
spodarczej, stanowiącym relikty piwniczki, odkryto 440 ułamków ceramiki wczesnośredniowiecz-
nej całkowicie obtaczanej, 167 szczątków kostnych (w tym jeden fragment łuski kości czaszki małe-
go dziecka, o czym więcej w rozdziale IX), dwie bryły polepy i hetkę kościaną. Wydzielona jednostka 
została wkopana w warstwę IV, VI i VII oraz częściowo w młodszy obiekt 6/2012.

Ryc. 72. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Rzut płaski obiektu 5/2012, 
1 – obiekt 5/2012, 2 – warstwa VIII, 3 – warstwa VI (2012 rok)

Fig. 72. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Floor plan of feature 
5/2012, 1 – feature 5/2012, 2 – layer VIII, 3 – layer VI (2012)

Ryc. 74. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Rzut płaski obiektu 6/2012, 
1 – obiekt 6/2012, 2 – obiekt 8/2012, 3 – warstwa VI, 4 – obiekt 5/2012, 5 – warstwa VIII, 
6 – obiekt 5/2009 (2012 rok)

Fig. 74. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Floor plan of feature 
6/2012, 1 – feature 6/2012, 2 – feature 8/2012, 3 – layer VI, 4 – feature 5/2012, 5 – layer 
VIII, 6 – feature 5/2009 (2012)

Ryc. 73. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Profil obiektu 5/2012,  
1 – obiekt 5/2012, 2 – warstwa VIII, 3 – warstwa VI (2012 rok)

Fig. 73. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Half-section through 
feature 5/2012, 1 – feature 5/2012, 2 – layer VIII, 3 – layer VI (2012)
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W środkowo-wschodniej części sondażu III, w spągu warstwy IV, na poziomie 52,42 m 
n.p.m. wydzielono obiekt 1/2009 (ryc. 71, 76-77). W rzucie poziomym był owalny, o wymiarach 
116 × 58 cm, w przekroju nieckowaty o miąższości do 27 cm. Jego wypełnisko stanowiła ciemnobru-
natna spiaszczona próchnica z dużą ilością węgli drzewnych i popiołu. W południowej części jed-
nostki zadokumentowano nagromadzenie węgli drzewnych i popiołu, które stwierdzono także przy 
południowej granicy obiektu. W jamie o trudnej do określenia funkcji odkryto zachowany niemal 
w całości garnek o baniastym brzuścu, przewężonej, prawie prostej szyjce i wychylonej krawędzi 
oraz dnie wklęsłym z podsypką popiołu. Naczynie wykonane z gliny schudzonej domieszką drob-
noziarnistego tłucznia podczas wypału przybrało barwę ciemnoszarą. Wewnątrz pojemnika odkry-
to szczątki ryb, głównie łuski (pobrane w próbkę) oraz nagary substancji organicznych. Poza tym  
w obiekcie wkopanym w warstwę VI odnaleziono 14 ułamków ceramiki kultury łużyckiej, 90 frag-
mentów naczyń wczesnośredniowiecznych (jeden całkowicie ręcznie lepionego i/lub górą obtaczane-
go, 90 całkowicie obtaczanych), naczynie ceramiczne zaklasyfikowane do zabytków wydzielonych,  
46 szczątków kostnych, dwa wytwory krzemienne, dwa skupiska ości i łusek rybich. 

Obiekt 2/2009 odkryto przy południowo-wschodnim narożniku sondażu III w spągu war-
stwy IV, na poziomie 52,37 m n.p.m. (ryc. 71). Jego część wykraczała poza granicę południową son-
dażu. W rzucie płaskim był najprawdopodobniej owalny, w przekroju zaś nieckowaty, o miąższo-
ści do 13 cm. Wypełnisko obiektu stanowiła ciemnobrunatna spiaszczona próchnica przemieszana  
z węglami drzewnymi i popiołem. W jamie o trudnej do określenia funkcji odkryto cztery ułamki 
ceramiki kultury łużyckiej, 49 fragmentów naczyń wczesnośredniowiecznych całkowicie obtacza-
nych, 16 szczątków kostnych i skupisko łusek rybich. 

 W północnej części sondażu, w spągu warstwy IV, na poziomie 52,49 m n.p.m. wydzielono 
obiekt 3/2009 (ryc. 71). W rzucie płaskim był nieregularny, a w przekroju nieckowaty nieregularny, 
o miąższości do 29 cm. Trójwarstwowe wypełnisko w górnej partii stanowiła glina z polepą o barwie 

Ryc. 75. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Profil zachodni obiektu 
6/2012 i 8/2012, 1 – obiekt 6/2012, 2 – obiekt 8/2012, 3 – warstwa VI, 4 – warstwa VIa, 
5 – warstwa VII (2012 rok)

Fig. 75. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Western cross-section 
through features 6/2012 and 8/2012, 1 – feature 6/2012, 2 – feature 8/2012, 3 – layer VI, 
4 – layer VIa, 5 – layer VII (2012)

Ryc. 76. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Rzut płaski obiektu 1/2009, 
1 – obiekt 1/2009, 2 – warstwa VI (2009 rok)

Fig. 76. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Floor plan of feature 
1/2009, 1 – feature 1/2009, 2 – layer VI (2009)

Ryc. 77. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Profil obiektu 1/2009, 
1 – obiekt 1/2009, 2 – warstwa VI (2009 rok)

Fig. 77. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Half-section  
through feature 1/2009, 1 – feature 1/2009, 2 – layer VI (2009)
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pomarańczowej, niżej popiół i węgle drzewne zalegające na kamieniach kilkunastocentymetrowej 
wielkości stanowiących spąg obiektu. W reliktach pieca zagłębionego w warstwie IV, o bliżej nie-
określonej funkcji, odnotowano ułamek ceramiki kultury łużyckiej, dziesięć fragmentów naczyń 
wczesnośredniowiecznych całkowicie obtaczanych i siedem szczątków kostnych. 

Obiekt 4/2009 rozpoznano w środkowej części sondażu na poziomie 52,41 m n.p.m. w spą-
gu warstwy IV (ryc. 71). W rzucie płaskim był prostokątny, o wymiarach 1 × 1,22 m, w przekroju 
zaś nieckowaty nieregularny, o miąższości do 45 cm. Jego wypełnisko stanowiła brunatna próch-
nica przemieszana z siwym piaskiem drobnoziarnistym. W jamie o nieokreślonej funkcji odkryto  
12 ułamków ceramiki kultury łużyckiej, 56 fragmentów naczyń wczesnośredniowiecznych całkowi-
cie obtaczanych oraz 17 szczątków kostnych.

Warstwę III zarejestrowano w środkowej i północno-wschodniej partii wykopu (na jednost-
kę stratygraficzną składają się: warstwa III z wykopu II i sondażu II oraz warstwa IIIa z sondażu III; 
ryc. 59-60, 78-79). Stanowiła ją czarnobrunatna próchnica z kamieniami, polepą, gliną i węglami 
drzewnymi. Jednostka stratygraficzna o miąższości do 89 cm zalegała na warstwie IV, ze stropem 
na wysokości od 53,30 do 52,40 m n.p.m., uginając się w kierunku północno-wschodniego narożnika 
wykopu. Górne jej partie stanowiło gruzowisko spalonego budynku, którego relikty w postaci klepi-
ska z ubitej gliny na podkładzie kamiennym zarejestrowano w środkowo-północnej części wykopu, 
w spągu warstwy III. W warstwie poza wyznaczonym obiektem odkryto 17 fragmentów naczyń 
kultury łużyckiej, 2  645 ułamków ceramiki wczesnośredniowiecznej (54 całkowicie ręcznie lepio-
nej i/lub częściowo obtaczanej, 2 591 całkowicie obtaczanej), 723 szczątki kostne, 13 brył polepy  
z negatywami po konstrukcjach drewnianych, 17 węgli drzewnych, sześć wytworów krzemiennych, 
żużel żelazny, skupisko szczątków ryb i 22 zabytki wydzielone m.in. monetę srebrną z końca XI wie-
ku (naśladownictwo denara kolońskiego), żelazny grot bełtu, kolce kościane, noże żelazne, łyżwę 
kościaną, gwoździe żelazne.

W północno-środkowej części wykopu, w spągu warstwy III zarejestrowano obiekt 1/2003 
(ryc. 57, 78-79). Stanowiła go warstwa gliny, pokruszonej polepy, o miąższości do 5 cm, zalegająca 
na luźno ułożonym bruku z kamieni kilku i kilkunastocentymetrowej wielkości. W poziomie wy-
raźnie zarysował się południowo-wschodni narożnik obiektu, który w rzucie płaskim kształtem był 
zbliżony do kwadratu o długości boku około 6,5 m. Na warstwie gliny i polepy stanowiącej relikty 
klepiska odkryto duże nagromadzenie węgli drzewnych, przepalonych kamieni, 4 698 fragmentów 
ceramiki naczyniowej, w tym 508 kultury łużyckiej i 4 190 wczesnośredniowiecznej (223 całkowi-
cie ręcznie lepionej i/lub górą obtaczanej, 3 967 całkowicie obtaczanej), 1 979 szczątków kostnych, 
6 152 bryły polepy z negatywami elementów drewnianych, 22 żużle żelazne, 744 węgle drzewne 
oraz 14 zabytków wydzielonych, m.in. biegun żarna kamiennego, fragment okładziny grzebienia, 
osełkę kamienną, kolec kościany, gwoździe, przęśliki ceramiczne. W obiekcie i jego najbliższej oko-
licy nie odkryto dołków posłupowych mogących przemawiać za słupową konstrukcją budynku  
o powierzchni około 42 m2.

W zachodniej i południowej części wykopu zarejestrowano warstwę IIb (na jednostkę stra-
tygraficzną składają się: warstwy IV i V z sondażu III; ryc. 58-60, 78-79). Stanowiła ją czarnobrunat-
na próchnica przemieszana z drobnoziarnistym piaskiem barwy żółtej. Warstwa IIb graniczyła od 
wschodu z warstwą III. Jednostka zalegała stosunkowo regularnie w części południowo-zachodniej 
wykopu, nieznacznie obniżając się w kierunku północnym. W południowej i środkowej partii wyko-
pu w wypełnisku warstwy IIb o miąższości do 74 cm odnotowano do trzech w przekroju wrzeciono-
watych pasm gliny przebiegających prawie poziomo, lekko nachylonych w kierunku północnym. Na 
poziomie warstwy IIb zarejestrowano relikty dwóch obiektów zachowanych w postaci nadpalonych 
konstrukcji drewnianych z kamieniami, warstwami gliny i polepy. W opisywanej jednostce straty-
graficznej wyeksplorowano pięć zabytków wydzielonych (trzy gwoździe żelazne, kolec kościany  
i nieokreślony przedmiot żelazny), 390 fragmentów naczyń, w tym 31 kultury łużyckiej, jeden uła-
mek ceramiki wczesnośredniowiecznej ręcznie lepionej i/lub częściowo obtaczanej, 326 okazów 
wczesnośredniowiecznych całkowicie obtaczanych, przeżywających się w początkowych stadiach 

Ryc. 78. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Wykop II i sondaż III, rzut płaski na poziomie warstw 
III-IIb i odkrytych obiektów, 1 – numeracja warstw i obiektów, 2 – kamienie, 3 – glina, 4 – relikty pieców zachowa-
nych w postaci polepy i gliny, 5 – wysokość w m n.p.m., 6 – czarnobrunatna próchnica z kamieniami, polepą, gliną 
i węglami drzewnymi, 7 – drewno (zachowane w postaci „sprasowanych” zwarto przylegających do siebie węgli 
drzewnych), 8 – polepa, 9 – czarna próchnica z węglami drzewnymi i niewielką ilością żółtego piasku, 10 – czarno-
brunatna próchnica przemieszana z drobnoziarnistym piaskiem barwy żółtej, 11 – żółtosiwy piasek przemieszany 
z niewielką ilością próchnicy czarnobrunatnej, 12 – przybliżony obszar obiektu

Fig. 78. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Trench II and test-pit III, floor plan at the level 
of layers III-IIb and uncovered features, 1 – numbering of strata and features, 2 – stones, 3 – loam, 4 – relics of 
ovens preserved as daub and clay, 5 – elevation in MASL., 6 – black and dark brown humus with stones, daub, clay 
and charcoals, 7 – wood (preserved as ‘pressed’ compact charcoals), 8 – daub, 9 – black humus with charcoals and  
a small amount of yellow sand, 10 – black and dark brown humus mixed with fine yellow sand, 11 – yellow-grey 
sand mixed with a small amount of black and dark brown humus, 12 – approximate area occupied by the feature
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późnego średniowiecza, i 32 fragmenty ceramiki późnośredniowiecznej (w tym 19 tradycyjnej i 13 
stalowoszarej silnie formująco obtaczanej; tab. 4) oraz 68 szczątków kostnych.

 W południowej części sondażu III na całej jego powierzchni (szerokości 4 m i długości 2,27 m), 
na poziomie warstwy IIb zarejestrowano nadpalone głównie dębowe belki i dranice (o szerokości 
do 27 cm i długości do 96 cm), zachowane w postaci „sprasowanych” zwarto przylegających do sie-
bie węgli drzewnych, stanowiące pozostałości budynku (obiekt 1A; ryc. 58, 78). Dwie belki na pół-
nocnej krawędzi obiektu ułożone były jedna na drugiej, na poziomie 53,23 m n.p.m., i wyznaczały 
ścianę północną przebiegającą w poprzek sondażu. Dranice wewnątrz budynku zalegające na wy-
sokości 52,99 m n.p.m. układały się prostopadle do ściany i równolegle względem siebie. Stanowiły 
pozostałość drewnianej podłogi wybudowanej na dębowych legarach, których szczątki odkryto pod 
dranicami. Przy ścianie budynku na poziomie 53,01 m n.p.m. zarejestrowano relikty najprawdopo-
dobniej pieca w postaci warstwy gliny przechodzącej górą w polepę z pojedynczymi kamieniami. 
W rzucie płaskim warstwa owa była owalna, o wymiarach 1,73 × 1,23 m, w profilu zaś prostokąt-
na, o miąższości 4 cm. W glinie odnaleziono osiem fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej 
całkowicie obtaczanej i cztery szczątki kostne. W reliktach budynku znaleziono fragment naczynia 
wczesnośredniowiecznego całkowicie ręcznie lepionego i częściowo obtaczanego, 222 ułamki cera-
miki wczesnośredniowiecznej całkowicie obtaczanej, przeżywającej się w początkowych stadiach 
późnego średniowiecza, oraz 13 ułamków ceramiki późnośredniowiecznej (dziesięć tradycyjnej, trzy 
stalowoszarej silnie formująco obtaczanej), 57 szczątków kostnych i pięć brył polepy. Pobrano trzy 
próby węgli drzewnych do datowania 14C.

W południowej części sondażu odkryto północno-środkową część obiektu mieszkalnego 
najprawdopodobniej wybudowanego na planie prostokąta dłuższymi bokami usytuowanego na osi 
wschód–zachód. W obrębie reliktów i w ich najbliższym otoczeniu nie zarejestrowano dołków posłu-
powych mogących świadczyć o słupowej konstrukcji budynku. 

 W odległości około 1,5-2 m na północ od opisanych wyżej szczątków budynku w północno-
-zachodniej partii sondażu III i środkowo-zachodniej wykopu II, na poziomie od 52,83 do 52,35 m 
n.p.m. w warstwie IIb odkryto relikty kolejnego obiektu mieszkalnego (obiekt 1B; ryc. 58, 78-80). 

Jego pozostałości zalegały zgodnie z nachyleniem warstwy IIb i stoku kopca w kierunku północnym. 
Szczątki obiektu stanowiły nadpalone drewniane belki i dranice (o długości do 1,68 m, szerokości 
do 27 cm i grubości do 6 cm) zachowane w postaci „sprasowanych” zwarto przylegających do siebie 
węgli drzewnych. Granicę wschodnią obiektu wyznaczał rząd ułożonych jedna na drugiej do trzech 
sztuk dębowych belek stanowiących dolne partie wschodniej ściany budynku o długości około 7-8 m. 
W środkowo-zachodniej części wykopu zachował się północno-wschodni narożnik obiektu. Po ukła-
dzie szczątków drewnianych belek można domniemywać, że budynek wzniesiono w konstrukcji 
zrębowej. Wewnątrz obiektu przy ścianie wschodniej odkryto pozostałości pieca glinianego; glina 
przechodząca w górnych partiach w polepę w rzucie płaskim była owalna nieregularna, o wymia-
rach 112 × 74 cm i miąższości do 12 cm. W najbliższym otoczeniu szczątków pieca odkryto nagro-
madzenie kamieni, węgli drzewnych i spalenizny z dużą ilością zwęglonych nasion grochu (por. ko-
ściesza-kosmowski 2008, s. 77). Wewnątrz obiektu nie odkryto pozostałości podłogi, tylko żółty piasek 
drobnoziarnisty przemieszany z węglami drzewnymi i czarną próchnicą, w którego obrębie wyeks-
plorowano 1 774 fragmenty ceramiki: 1 571 ułamków ceramiki wczesnośredniowiecznej całkowicie 
obtaczanej, przeżywającej się w początkowych stadiach późnego średniowiecza, 118 okazów póź-
nośredniowiecznych tradycyjnych i 85 stalowoszarych silnie formująco obtaczanych (tab. 4). Część 
ułamków naczyń jest zdeformowana w wyniku działania wysokiej temperatury. Poza tym znalezio-
no 338 szczątków kostnych, 30 brył polepy, 450 węgli drzewnych oraz pobrano cztery próbki drewna 
do analizy dendrochronologicznej i trzy paleobotaniczne zwęglonych nasion.

Ryc. 79. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Widok na relikty budowli odkrytych na 
poziomie warstwy III i IIb, 1 – relikty obiektu 1/2003, 2 – warstwa III, 3 – pozostałości chaty zrębo-
wej nr 1B, 4 – warstwa IIb (2006 rok)

Fig. 79. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. View of the relics of the structure 
uncovered at the level of layer III and IIb, 1 – relics of feature 1/2003, 2 – layer III, 3 – relics of a log 
house No. 1B, 4 – layer IIb (2006)

Ryc. 80. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Widok od południa na 
relikty budowli (obiekty 1A i 1B) odkrytych na poziomie warstwy IIb, 1 – relikty 
chaty 1B, 2 – relikty chaty 1A, 2a – pozostałości pieca, 2b – szczątki drewnianej 
podłogi, 3 – warstwa III, 4 – relikty przewróconej ściany, 5 – warstwa IIb (2008 rok)

Fig. 80. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. South view of the 
relics of the structure (structures 1A and 1B) uncovered at the level of layer IIb,  
1 – relics of house 1B, 2 – relics of house 1A, 2a – remains of an oven, 2b – remains of  
a wooden floor, 3 – layer III, 4 – relics of a knocked wall, 5 – layer IIb (2008)
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Przed północno-wschodnim narożnikiem reliktów budynku w środkowej partii wykopu od-
słonięto obiekt 2/2012 (ryc. 78). W rzucie płaskim był owalny regularny, o wymiarach 1,05 × 1,11 m, 
w profilu zaś prostokątny, jednowarstwowy o miąższości 18 cm. Wypełnisko stanowił żółtosiwy pia-
sek drobnoziarnisty przemienny z niewielką ilością czarnobrunatnej próchnicy. W jednostce o nie-
określonej funkcji odkryto osiem ułamków ceramiki wczesnośredniowiecznej całkowicie obtacza-
nej, przeżywającej się w początkowych stadiach późnego średniowiecza, sześć fragmentów kości 
zwierzęcych i skupisko szczątków ryb.

W odległości 22 cm na północ od wyżej opisanej jamy odkryto dół posłupowy, w rzucie pła-
skim owalny, o wymiarach 41 × 49 cm i miąższości do 12 cm, którego wypełnisko stanowił żółtosiwy 
piasek przemienny z czarnobrunatną próchnicą (ryc. 78).

Na poziomie odkrytych reliktów budynków, poza ich obrębem, zalegały także fragmenty po-
jedynczych nadpalonych belek i desek, jak również ich grupy stanowiące pozostałości trudne do 
interpretacji, najprawdopodobniej elementy konstrukcji naziemnych z dwóch spalonych budynków, 
na przykład części ścian.

Na warstwie III i IIb, na całej powierzchni wykopu znajdowała się warstwa IIa (na jednostkę 
stratygraficzną składają się: warstwa II, IIa z wykopu II i warstwa III z sondażu III). Stanowiła ją ja-
snobrunatna silnie spiaszczona próchnica o stosunkowo regularnym układzie i miąższości do 85 cm. 
W warstwie odkryto 19 zabytków wydzielonych (m.in. żelazny grot strzały, żelazny grot bełtu do 
kuszy, przęślik ceramiczny i z łupka różowego, kolce kościane, sprzączki żelazne, gwoździe), 4 925 
ułamków ceramiki naczyniowej (445 fragmentów naczyń kultury łużyckiej, 17 wczesnośrednio-
wiecznych całkowicie ręcznie lepionych i/lub częściowo obtaczanych, 4 004 wczesnośredniowiecz-
nych całkowicie obtaczanych, przeżywających się w początkowych stadiach późnego średniowie-
cza, 354 późnośredniowiecznych tradycyjnych, 98 późnośredniowiecznych stalowoszarych silnie 
formująco obtaczanych, siedem nowożytnych ceglastych, toczonych na kole garncarskim; tab. 4), 
2 472 szczątki kostne (w tym trzon kości piszczelowej małego dziecka; więcej w rozdziale IX), 1 292 
bryły polepy, 19 żużli metalowych, cztery wytwory krzemienne oraz 204 węgle drzewne.

 Na poziomie 53,54-53,30 m n.p.m., w warstwie IIa, w południowej i środkowo-zachodniej 
części wykopu oraz w sondażu III odsłonięto rumowisko kamieni kilkunasto- i kilkudziesięciocen-
tymetrowej wielkości, miejscami tworzących zwarte skupisko z dwoma ich warstwami – obiekt 
2/2003 (ryc. 58, 61, 81; por. kościesza-kosmowski 2008, s. 77). Między kamieniami nie stwierdzono 
łączącego je spoiwa, natomiast zalegała niewielka ilość żółtego piasku. Część z nich była poddana 
działaniu wysokiej temperatury, w wyniku czego kruszyły się i rozpadały. Rumowisko wykraczało 
poza obręb wykopu w kierunku południowym, zachodnim i wschodnim, przez co nie można okreś- 
lić jego wielkości. Stanowiło ono relikty silnie naruszonego i w znacznej części rozebranego fun-
damentu obiektu czworobocznego (o szerokości fundamentu dochodzącej do 1 m), wybudowanego 
na środku plateau wzniesienia. W środkowo-zachodniej partii wykopu odsłonięto najprawdopodob-
niej północno-zachodni narożnik kamiennego fundamentu i ponadtrzymetrowy odcinek północnej 
części fundamentu ze śladami spalenizny i bryłami polepy. W rumowisku kamieni stanowiących 
podstawę zachodniej ściany budynku widoczna była około metrowej szerokości przerwa w ukła-
dzie kamieni, być może w tym miejscu znajdowało się wejście. We wnętrzu obiektu zalegała silnie 
spiaszczona jasnobrunatna próchnica. W warstwie IIa wokół rumowiska odkryto bryły polepy z ne-
gatywami odcisków belek i patyków (kościesza-kosmowski 2008, s. 75-78). Nie stwierdzono wkopów 
fundamentowych, co może świadczyć o wybudowaniu budynku na niewielkiej ławie kamiennej 
lub rozebraniu górnych warstw fundamentu w celu pozyskania materiału budowlanego, chociażby 
do wzniesienia budynków we wsi na lewym brzegu Warty. Poświadczać może to odkrycie w gór-
nej partii obiektu dwóch ułamków nowożytnej ceramiki ceglastej, toczonej na kole garncarskim, jak 
również szeląga koronnego z 1663 roku. Opisywane relikty zostały także zniszczone przez korzenie 
dużego drzewa rosnącego na szczycie stożka. W obiekcie odkryto 2 821 fragmentów ceramiki na-
czyniowej (93 ułamki naczyń kultury łużyckiej, 137 wczesnośredniowiecznych całkowicie ręcznie 
lepionych i/lub częściowo obtaczanych, 1  908 wczesnośredniowiecznych całkowicie obtaczanych 

przeżywających się w początkowych stadiach późnego średniowiecza, 460 późnośredniowiecznych 
tradycyjnych, 219 późnośredniowiecznych stalowoszarych silnie formująco obtaczanych, dwa póź-
nośredniowiecznych kamionkowych toczonych, dwa nowożytnych ceglastych toczonych; tab. 4), 
849 szczątków kostnych, 767 brył polepy, 20 żużli metalowych, 88 węgli drzewnych i 26 zabytków 
wydzielonych, m.in. żelazne krzesiwo ogniwkowe, gwoździe żelazne, przęślik ceramiczny, osełkę ka-
mienną, żelazny grot bełtu do kuszy, noże, sierp, monetę miedzianą z 1663 roku, klucz żelazny, żarno 
kamienne.

Ryc. 81. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina, sondaż III. Widok na relikty obiektu 2/2003 
odkryte na poziomie warstwy IIa, 1 – kamienny fundament ściany zachodniej obiektu 2/2003, 2 – war-
stwa IIa, 3 – wnętrze obiektu 2/2003 (2008 rok)

Fig. 81. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Test-pit III. View of the relics of fe-
ature 2/2003 uncovered at the level of layer IIa, 1 – a stone foundation of the western wall of feature 
2/2003, 2 – layer IIa, 3 – the inside of feature 2/2003 (2008)

Tuż przy zachodniej granicy wykopu, około 2 m w kierunku północnym od opisanego wy-
żej obiektu 2/2003, w warstwie IIa stwierdzono warstwę kamieni, na których zalegała glina sta-
nowiąca najprawdopodobniej pozostałość pieca kopułowego, o czym świadczył zachowany kształt 
gliny – obiekt 3/2003 (ryc. 58). W wykopie uchwycono tylko niewielki fragment obiektu, dlatego nie 
można określić jego funkcji ani opisać szczegółów jego budowy. W rumowisku kamieni i warstwie 
gliny wyeksplorowano trzy ułamki ceramiki wczesnośredniowiecznej całkowicie obtaczanej na kole 
garncarskim.

Na warstwie IIa na całej powierzchni wykopu, z wyjątkiem wschodniego zbocza, zalegała 
warstwa Ib (na jednostkę stratygraficzną składają się: warstwa Ib z wykopu II i warstwa II z son-
dażu III ryc. 58-60). Stanowił ją jasnożółty piasek drobnoziarnisty przemieszany z niewielką ilością 
jasnobrunatnej próchnicy. Warstwa charakteryzuje się nieregularnym przebiegiem i miąższością do 
16 cm. W wypełnisku odnaleziono fragment pierścionka szklanego, okucie brązowe, 96 fragmen-
tów ceramiki kultury łużyckiej, 78 ułamków naczyń wczesnośredniowiecznych całkowicie ręcznie 
lepionych i/lub częściowo obtaczanych, 960 wczesnośredniowiecznych całkowicie obtaczanych, 
przeżywających się w początkowych stadiach późnego średniowiecza, 62 późnośredniowiecznych 
tradycyjnych, cztery stalowoszarych silnie formująco obtaczanych i ułamek ceramiki nowożytnej 
stalowoszarej toczonej (tab. 4). Poza ceramiką naczyniową w warstwie Ib wyeksplorowano 369 
szczątków kostnych, 87 brył polepy, cztery żużle metalowe i trzynaście węgli drzewnych. Na pozio-
mie warstwy Ib nie zarejestrowano obiektów archeologicznych.

Górną warstwę Ia o miąższości do 35 cm stanowił brunatny spiaszczony humus leśny (war-
stwa I i Ia z wykopu II i I z sondażu III; ryc. 58-60). Zalegała ona stosunkowo regularnie na całej 
powierzchni wykopu. W czasie jej eksploracji odkryto 29 zabytków wydzielonych (m.in. osełkę ka-
mienną, przęśliki ceramiczne, sprzączkę żelazną, hetkę kościaną, oprawę rękojeści z poroża, haczyk 
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żelazny, żelazny grot bełtu), 6  381 fragmentów ceramiki naczyniowej (332 kultury łużyckiej, 384 
wczesnośredniowiecznej całkowicie ręcznie lepionej i/lub częściowo obtaczanej, 5 308 wczesnośre-
dniowiecznej całkowicie obtaczanej, przeżywającej się w początkowych stadiach późnego śre-
dniowiecza, 281 późnośredniowiecznej tradycyjnej, 46 późnośredniowiecznej stalowoszarej silnie 
formująco obtaczanej i 30 nowożytnej ceglastej toczonej), 1 865 szczątków kostnych, 1 404 bryły 
polepy, 30 żużli metalowych, wytwór krzemienny i 123 węgle drzewne. Na poziomie warstwy Ia nie 
zarejestrowano obiektów archeologicznych.

Poziomy osadnicze i ich chronologia

Warstwy kulturowe połączono w poziomy osadnicze rozumiane jako zespoły odpowiadających  
sobie chronologicznie warstw osadniczych, budowlanych, produkcyjnych, oddzielonych jednostka-
mi stratygraficznymi poświadczającymi zmianę zagospodarowania przestrzeni na przykład w wy-
niku pożaru, powodzi, przebudowy itp. (dymaczewska, dymaczewski 1967, s. 190; dzieduszycki 1982,  
s. 11-12; Łosiński, roGosz 1986, s. 17 i nn.; Łastowiecki 1989, s. 18). Synchronizując warstwy i wydzie-
lając kolejne poziomy osadnicze, opierano się na analizie ceramiki naczyniowej (najliczniej wystę-
pującej kategorii materiałów prawie we wszystkich warstwach), badaniu wyjątkowych znalezisk 
zabytków wydzielonych uznawanych w literaturze przedmiotu za wyznaczniki czasowe oraz wyni-
kach datowania radiowęglowego 14C AMS.

Poziom 1 – osada kultury łużyckiej

Najstarszy poziom osadniczy stanowiły ślady osadnicze kultury łużyckiej. Obok reliktów nieru-
chomych tejże kultury pozyskano również fragmenty ceramiki naczyniowej (stanowiącej liczny 
zbiór materiałów), pojedynczy przedmiot kamienny, przedmioty wykonane z krzemienia oraz 
fragmenty polepy. 

Poniżej oprócz śladów osadniczych zaklasyfikowanych do poziomu 1 zostanie omówiony 
zbiór ceramiki naczyniowej kultury łużyckiej zarejestrowany na złożu wtórnym w młodszych pozio-
mach osadniczych.

Obiekty nieruchome 

Podczas badań prowadzonych w 2012 roku w wykopie II, który zlokalizowany został na kulminacji 
wyniesienia będącego reliktem grodu kasztelańskiego, odsłonięto dwa obiekty związane z osad-
nictwem kultury łużyckiej32. Podstawą do takiej afiliacji kulturowej tych reliktów był jednolity pod 
względem stylistycznym oraz technologicznym zbiór ceramiki naczyniowej pozyskany w trakcie 
ich eksploracji. Oba omawiane obiekty odnotowano poniżej warstwy X. 

Niepełny obraz odsłoniętych obiektów związanych z przedmiotowym osadnictwem nie po-
zwala na przypisanie im konkretnych funkcji. Analizując jednak dostępne w literaturze przedmio-
tu, lepiej rozpoznane relikty osadnictwa związanego ze społecznościami kultury łużyckiej, przyjąć 
można pewien model, jaki mógł funkcjonować na stanowisku w Radzimiu. Podczas próby interpre-
tacji odkrytych reliktów kierowano się następującymi kryteriami: wielkością oraz kształtem obiektu 
na powierzchni i w profilu, a także rodzajem zasypiska (ignaczak 2004, s. 101, 105). Na podstawie 
tych kryteriów obiekt 23/2012 prawdopodobnie określić należy jako obiekt mieszkalny, częściowo 
wkopany w ziemię. Jego konstrukcja mogła opierać się na słupie, którego pozostałości stanowiła 
jama odkryta w południowo-zachodniej części obiektu. Charakterystyka jamy 22/2012, tj. kształt  

32 Szczegółowy opis obiektów patrz „Stratygrafia i poziomy osadnicze…”.

w rzucie poziomym obiektu oraz jego czworokątny profil, pozwala określić jego funkcję jako gospo-
darczą. Wydaje się również zasadne, na podstawie bliskiego sąsiedztwa, łączenie jej z obiektem 
23/2012. Tak opisana sytuacja może w pewnym stopniu potwierdzać przypuszczenie, że oba obiekty 
stanowić mogły elementy pojedynczego założenia o bliżej niesprecyzowanym charakterze.

Ceramika naczyniowa

W trakcie badań w Radzimiu pozyskano łącznie 2  615 ułamków ceramiki kultury łużyckiej, które 
w procesie analitycznym zredukowano do 2 458 fragmentów. Omawiane kawałki naczyń odkryte 
zostały w ramach nawarstwień wału obronnego, a także na obszarze plateau grodziska (wykop II). 
Analizę stylistyczno-technologiczną tej kategorii źródeł przeprowadzono, wykorzystując cztery 
płaszczyzny analityczne: makromorfologię, mikromorfologię, zdobnictwo oraz technologię wykona-
nia. Ocenę makromorfologiczną przedstawiono na podstawie klasyfikacji naczyń wypracowanej dla 
materiałów pochodzących z terenów Kujaw (ignaczak 2002, s. 36 i nn.). Opis pozostałych zakresów 
analitycznych wykonano na bazie interkulturowego systemu opisu cech diagnostycznych naczyń 
oraz ich fragmentów (por. ignaczak 2002; czeBreSzuk, kośko, szmyt 2006).

Makromorfologia

W wyniku analizy makromorfologicznej wyróżniono pięć typów bazowych naczyń, w ramach któ-
rych wyodrębniono kilka odmian (ignaczak 2002, s. 36 i nn.). Pomimo silnie rozdrobnionego materia-
łu sklasyfikowano typologicznie 142 pojemniki, wśród których przeważały naczynia typu IV: misy 
(50,0%), oraz typu V: garnki (37,3%). W mniejszym stopniu zidentyfikowano naczynia typu I: kubki 
(4,9 %), typu VI: wazy (4,2 %), oraz typu III: amfory (3,6%). 

Mikromorfologia

W wyniku analizy mikromorfologicznej wyróżniono 315 fragmentów krawędzi, 130 ułamków den 
wraz z partiami przydennymi, 13 uch, oraz 2 000 ułamków pochodzących ze środkowych partii na-
czyń. Specyfikację mikromorfologiczną ceramiki naczyniowej prezentuje tabela 5, natomiast cha-
rakterystykę jakościowo-ilościową przedstawiono w tabeli 6. 

Krawędzie

Scharakteryzowano ogółem 315 fragmentów, które w trakcie prac analitycznych zredukowano do 
270 ułamków górnych partii naczyń. Omawiana kategoria opisana została za pomocą takich ele-
mentów, jak orientacja ścianki wewnętrznej i zewnętrznej oraz sposób dopracowania zwieńczenia 
krawędzi (por. czeBreszuk, kośko, szmyt 2005, s. 55). W wyniku analizy orientacji ścianek naczynia 
wyróżniono wylewy proste (typ 1 – 8,2%), wychylone na zewnątrz (typ 18 – 40,2%), nachylone 
do wewnątrz (typ 11 – 33,8%), poszerzone obustronnie (typ 19 – 9,1%), nachylone do wewnątrz 
z okapem (typ 14, 15, 16 – 4,1%) oraz wychylone na zewnątrz z okapem (typ 24, 34 – 4,6%). Pod 
względem dopracowania zwieńczenia wyróżniono przeważające w zbiorze krawędzie zaokrąglone 
(e, f, g, h – 54,8%). Krawędzie proste (a, b) oraz prosto łukowato ograniczone (c, d) stanowiły 33,3 %. 
W mniejszym stopniu natomiast reprezentowane były krawędzie ścięte (i, j, k) – 11,9%. Omówione 
dane prezentuje tabela 5 oraz rycina 82.



ROZDZIAŁ II.     PRZEMIANY OSADNICZE W PRAHISTORII I ŚREDNIOWIECZU W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ ARCHEOLOGICZNYCHRADZIM. GRÓD I WIEŚ NA WARTĄ

128 129

Tabela 5. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Specyfikacja jakościowo-liczbowa,  
z uwzględnieniem mikromorfologii (ceramiki kultury łużyckiej; oprac. Łukasz Kaczmarek) 

Table 5. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Quality and numerical specification, 
including micromorphology (the Lusatian pottery; elaborated by Łukasz Kaczmarek) 

Wykop Warstwa Obiekt
Materiał ceramiczny

Zdobienie
wylew brzusiec dno ucho suma

I VII/VIII - - 3 - - 3 -

I VII - - 1 - - 1 -

I IVd - 3 44 1 - 48 2

I IVc - - 1 - - 1 -

I IVb - 2 29 - - 31 3

I IVa - 1 22 1 - 24 3

I III - 1 8 - - 9 -

II - 23/2012 15 36 4 1 56 7

II - 22/2012 27 116 6 - 149* 9

II X - 14 47 12 - 73 6

II - 10/2009 2 31 1 - 34 -

II IX - 6 1 2 1 10 1

II VIIIa - - 6 1 - 7 -

II VIII - 49 294 23 1 367 29

II - 5/2008 - 3 - - 3 -

II - 4/2008 1 7 1 9 2

II VIIa - 3 28 3 - 34 5

II VII - 6 35 5 - 46 3

II - 7/2009 4 12 1 - 17 -

II - 6/2009 - 3 - - 3 2

II VI - - 2 - - 2 -

II V - 9 35 2 - 46 3

II IV - - 1 - - 1 -

II - 5/2009 - 1 - - 1 -

II - 4/2009 1 11 - - 12 1

II - 3/2009 1 - - - 1 1

II - 2/2009 - 4 - - 4 -

II - 1/2009 2 10 1 1 14 1

II III - 1 9 1 - 11 2

II - 1/2003 58 388 27 3 476 31

II IIb - 4 27 - - 31 -

II IIa - 48 368 17 4 437 33

II - 2/2003 11 73 1 - 85 8

II Ib - 13 78 5 - 96 8

II Ia - 33 266 16 1 316 17

* w tym naczynie wyklejone z 50 ułamków

Wykop Warstwa Obiekt Typ makro
Typ mikromorfologiczny

Zdobienie Uwagi
krawędź dno ucho

I IVd - IV.4a 11e - - k: P-228 -
I IVd - IV.4a 11h - - k: P-228; pk: R-231 -
I IVd - V.1a 1a - - - -
I IVd - - - 9d - - -
I IVb - - 18e - - - -
I IVb - - 18h - - - -
I IVb - - - - - b: M-180(E-51) tabl. 5:11
I IVa - - - - - b: R-231 -
I IVa - - - - - b: M-180(E-46) -
I IVa - - - 2c - - -
I IVa - III 18h - - b: M-178:1… -
I IVa - - - - - b: R-231 -
I IVa - - - - - b: R-231 -
I III - - 18g - - - -
II - 23/2012 IV.4a 19h - - k: P-226; b: R-231 -
II - 23/2012 IV.4a 24h - - k: P-228 -
II - 23/2012 V.1a 11e - - pk: R-231:3… tabl. 2:22
II - 23/2012 V.1a 11h - - - -
II - 23/2012 - 18e - - - -
II - 23/2012 IV.3 11k - - - tabl. 2:17
II - 23/2012 - 11d - - - -
II - 23/2012 - - - - b: M-178:1 -
II - 23/2012 - - - - b: M-178:1|E-51:2… -
II - 23/2012 - - - - b: R-231 -
II - 23/2012 - - - A32 - -
II - 23/2012 - - 1b - - tabl. 2:23
II - 23/2012 - - 3b? - - -
II - 23/2012 - - 25b - - -
II - 23/2012 - 18c - - - -
II - 23/2012 V.1a 11b - - - tabl. 2:19
II - 23/2012 - 18h - - - -
II - 23/2012 - 34b - - - tabl. 2:18
II - 23/2012 - 18c - - - tabl. 2:21
II - 23/2012 IV.4a 16d - - k: P-226 -
II - 23/2012 - 22h - - - -
II - 22/2012 IV.4a 19h 8c - - tabl. 1:16
II - 22/2012 IV.4a 16e - - k: P-226 tabl. 1:6
II - 22/2012 V.2a 50e - - pk: R-231:2… tabl. 1:5
II - 22/2012 - - - - b: R-231 -
II - 22/2012 - - 9b - - -
II - 22/2012 - - - - b: R-231 tabl. 2:10

Tabela 6. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Charakterystyka typologiczno-stylistycz-
na ceramiki kultury łużyckiej (oprac. Łukasz Kaczmarek na podstawie zasad klasyfikacji materiałów ceramicz-
nych por. ignaczak 2002; czeBreSzuk, kośko, szmyt 2006)

Table 6. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Typological and stylistic characte-
ristic of the Lusatian pottery (prepared by Łukasz Kaczmarek based on the rules of classification of ceramic 
materials, Cf. ignaczak 2002; czeBreSzuk, kośko, szmyt 2006)
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II - 22/2012 - - - - b: R-231 tabl. 2:12
II - 22/2012 - - 9d - - -
II - 22/2012 - - 6b - - -
II - 22/2012 - - 3c - - -
II - 22/2012 - - 9b - - -
II - 22/2012 - - 3b - - -
II - 22/2012 IV.4a 16e - - k: P-228 tabl. 2:9
II - 22/2012 IV.4a 19h - - - tabl. 1:7
II - 22/2012 V.2a 18g - - - tabl. 1:18
II - 22/2012 V.2a 18h - - - -
II - 22/2012 V.1a 11d - - - -
II - 22/2012 IV.4b 11e - - - tabl. 1:16
II - 22/2012 - 18c - - -
II - 22/2012 V.2a 18f - - pw: R-231:2… tabl. 1:4
II - 22/2012 V.2a 18e - - pw: R-231:4… tabl. 1:12
II - 22/2012 I.5 18k - - - -
II - 22/2012 IV.4a 19h - - k: P-227|E-60(P-227); b: R-231 -
II - 22/2012 V.2a 18e - - pw: R-231:3…|R-231:3…|… tabl. 1:5
II X - - 34e - - pk: E-60 -
II X - - 11h - - k: P-228; b: R-231 -
II X - - 18c - - - -
II X - - 18e - - - -
II X - - 18e - - - -
II X - 18c - - - -
II X - IV.4a 19h - - k: P-226 -
II X - - - - - b: R-231 -
II X - - - - - b: R-231 -
II X - - - 3b - - -
II X - - - 2c - - -
II X - - - 8c - - -
II X - - - 3b - - -
II X - - - 9b - - -
II X - - - 3b - - -
II X - - - 3b - - -
II X - IV.4a 19h - - k: P-226; b: R-231 tabl. 3:4
II X - - - - - b: R-231 tabl. 3:1
II X - - 23e - - pw: E-60:1 tabl. 3:3
II X - IV.4a 24h - - k: P-226 tabl. 3:2
II X - - 18e - - - tabl. 3:5
II X - - - 9b - - tabl. 3:7
II X - - - 3b - - tabl. 3:9
II X - - - 9b - - tabl. 3:6
II X - - - 3a - - tabl. 3:8
II X - - - bk - -
II X - IV.4a 19k - - k: P-228|E-60:1|P-228 -
II X - - 1h - - pw: R-231:2… -
II X - IV.4b 11h - - k: P-226|E-60:1|P-226; b: R-213 -

II - 10/2009 V.2a 18e - - - -
II - 10/2009 - 1h - - - -
II - 10/2009 - - 9b - - -
II VIIIa - - - 7d - - -
II VIIIa - - - - - b: E-46:2…(R-231) -
II VIIIa - - - - - - -
II VIII - V.1a 11d - - - -
II VIII - - - 1? - - -
II VIII - - - 8d - - -
II VIII - - - - - b: M-193:5 -
II VIII - - - 2c - - -
II VIII - - - 9c - - -
II VIII - - - - - b: F-70 -
II VIII - - - - - b: E-60 -
II VIII - IV.4a 19k - - - -
II VIII - - 1a - - - -
II VIII - - 1h - - - -
II VIII - - 18c - - - -
II VIII - IV.4b 11d - - - -
II VIII - I.2a 18d - - b: E46:1… -
II VIII - - - 9b - - -
II VIII - - - 15? - - -
II VIII - VI.2b 18c - - pw: R-231:4… -
II VIII - - 18f - - - -
II VIII - IV.4b 11c - - - -
II VIII - - 18c - - pw: R-231:10… -
II VIII - VI.2c 18d - - - -
II VIII - V.1a 11g - - - -
II VIII - V.1a 11k - - - -
II VIII - IV.3 11f - - - -
II VIII - IV.4b 11h - - - -
II VIII - IV.3 11h - - - -
II VIII - IV.4b 11e - - - -
II VIII - V.2b 18h - - - -
II VIII - VI.2c? 18h - - - -
II VIII - - 18c - - - -
II VIII - IV.4a 19e - - - -
II VIII - - 18h - - - -
II VIII - - 18c - - - -
II VIII - - 18f - - - -
II VIII - IV.4b 11e - - - -
II VIII - V.2b 18h - - pw: E-60:1 -
II VIII - V.1a 11g - - pw: E-60:1 -
II VIII - V.1a 18h - - pw: E-56:1 -
II VIII - IV.4a 15h - - - -
II VIII - IV.4a 19h - - k: P-226 -
II VIII - IV.4a 19k - - k: P-226 -

Wykop Warstwa Obiekt Typ makro
Typ mikromorfologiczny

Zdobienie Uwagi
krawędź dno ucho

Wykop Warstwa Obiekt Typ makro
Typ mikromorfologiczny

Zdobienie Uwagi
krawędź dno ucho
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II VIII - IV.4a 19k - - k: P-226 -
II VIII - - 14h - - - -
II VIII - II.2 1j - A32 - -
II VIII - IV.4a 16k - - k: P-226(G-86); b: R-231 -
II VIII - IV.4a 19h - - k: O-217; b: R-231 -
II VIII - IV.4b 11k - - k: O-217|E-60:1; b: R-231 -
II VIII - - - 3d - - -
II VIII - - - 9b - - -
II VIII - - - 3d - - -
II VIII - - - 3b - - -
II VIII - - - 7d - - -
II VIII - - - 3b - - -
II VIII - - - 9c - - -
II VIII - - - 7b - - -
II VIII - - - 9d - - -
II VIII - - - 2b - - -
II VIII - - - 3a - - -
II VIII - - - 3a - - -
II VIII - - - 1b - - -
II VIII - - - 3b - - -
II VIII - - - 3b - - -
II VIII - - - 9b - - -
II VIII - - - 9b - - -
II VIII - - - - A31 - -
II VIII - I.5 18c - A32 - -
II VIII - - - - - b: M-178:1| E-51:1 -
II VIII - - - - - b: M-188:4… -
II VIII - - - - - b: M-178:1|lM-184:3 -
II VIII - - - - - b: M-193:3 -
II VIII - - - - - b: M-176:2(R-231) -
II VIII - - - - - b: M-176:2…(R-231) -
II VIII - - - - - b: R-231 -
II VIII - - - - - b: M-178:2…(R-231) -
II VIII - - - - - b: R-231 -
II VIII - - - - - b: R-231 -
II VIII - - - - - b: R-231 -
II VIII - - - - - b: R-231 -
II VIII - IV.4a 19h - - - -
II - 4/2008 V.2a 18c - - - -
II - 4/2008 - - - A32 u: R-231 tabl. 5:2
II - 4/2008 - - - - b: M-178:1|M-176(E-41:7…) tabl. 5:1
II VIIa - - - - - b: M-183:1… -
II VIIa - - - - - b: M-178:3… tabl. 5:15
II VIIa - - - - - b: M-178:3|l183:4…|p183:6… -
II VIIa - - - - - b: M-178:3|l183:5 -
II VIIa - - - - - b: M-188:4…|M-188:6 tabl. 5:3
II VIIa - V.1a 11c - - - -

II VIIa - V.1a 11e - - - -
II VIIa - - 18h - - - -
II VIIa - - - 1b - - -
II VIIa - - - 1b - - -
II VIIa - - - 2c - - -
II VII - IV.4b 11h - - - -
II VII - - 18k - - - -
II VII - - 18e - - - -
II VII - - 18e - - - -
II VII - - 18h - - - -
II VII - IV.4b 11a - - - -
II VII - - - 8c - - -
II VII - - - bk - - -
II VII - - - 9d - - -
II VII - - - 9b - - -
II VII - - - bk - - -
II VII - - - - - b: M-178:2… -
II VII - - - - - b: M-178:1|M-176(R-231) -
II VII - - - - - b: M-176(R-231) -
II - 7/2009 - 1h - - - -
II - 7/2009 II 18e - - - -
II - 7/2009 II 18c - - - -
II - 7/2009 II 1e - - - -
II - 7/2009 II - 9c - - -
II - 6/2009 - - - - b: M-178:3| (l) M-183:4 -
II - 6/2009 - - - - b: M-188:3…|M-188:6... -
II VI - - 18e - - - -
II VI - - - - - b: M-178:3 -
II V - - - - - b: R-231 -
II V - - - - - b: R-231 -
II V - - 9c - - - -
II V - - 3b - - - -
II V - V.2b 18h - - - -
II V - - 18h - - - -
II V - IV.4b 11c - - - -
II V - IV.4b 11c - - - -
II V - IV.4b 11c - - - -
II V - - 18c - - - -
II V - - 18c - - - -
II V - - 18h - - - -
II V - - 18k - - b: M-178:2 -
II - 4/2009 IV.4a 19h - - k: P-226 -
II - 3/2009 V.1a 11d - - b: R-231 tabl. 5:4
II - 1/2009 IV.4a 19h - - k: P-226(G-86); b: R-231 -
II - 1/2009 - 18h - - - -
II - 1/2009 - - 3b - - -
II - 1/2009 - - - A312 - -

Wykop Warstwa Obiekt Typ makro
Typ mikromorfologiczny

Zdobienie Uwagi
krawędź dno ucho

Wykop Warstwa Obiekt Typ makro
Typ mikromorfologiczny

Zdobienie Uwagi
krawędź dno ucho
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II - 2/2008 - - - - - -
II - 1/2008 - - - - - -
II III - - - 9c - - -
II III - - - - - b: E-46::2…(R-231) -
II - 1/2003 V 18h - - - -
II - 1/2003 - 11d - - - tabl. 4:10
II - 1/2003 - 18f - - - -
II - 1/2003 V 18h - - - -
II - 1/2003 - - 9d - - -
II - 1/2003 - - 9b - - -
II - 1/2003 - - - - b: R-231 -
II - 1/2003 - - - - b: R-231 -
II - 1/2003 - - - - b: M-178:1 -
II - 1/2003 - - - - b: M-176(E-46:5…)|M-178:4… -
II - 1/2003 IV 11e - - - tabl. 5:5
II - 1/2003 - 18k - - - -
II - 1/2003 - 18h - - - -
II - 1/2003 - 18c - - b pk: M-178:3||(l)M-183:5… -
II - 1/2003 - 18h - - - -
II - 1/2003 V.1a - - - - -
II - 1/2003 V.1a - - - - -
II - 1/2003 V.1a - - - - -
II - 1/2003 - 18e - - - -
II - 1/2003 - 18e - - - -
II - 1/2003 - 11b - - - -
II - 1/2003 - - 8d - - -
II - 1/2003 - 18b - - b: M-178:2| (p) M-183:6 tabl. 5:6
II - 1/2003 - - 1b - - -
II - 1/2003 - - - - M-176(R-236:2…) -
II - 1/2003 IV.4b 11e - - k: E-60 -
II - 1/2003 IV.4a 19k - - k: P-228 -
II - 1/2003 IV.4b 11e - - - -
II - 1/2003 - 18h - - - -
II - 1/2003 IV.4a 24k - - k: P-228 -
II - 1/2003 IV.4a 19h - - - -
II - 1/2003 VI.2c 18c - - - -
II - 1/2003 IV.4b 11c - - - -
II - 1/2003 - 3b? - A3? - -
II - 1/2003 III.2c - - A11 b: M-178:1 -
II - 1/2003 - - 3b - - -
II - 1/2003 - - 3 - - -
II - 1/2003 - - 3b - - -
II - 1/2003 - - 9c - - -
II - 1/2003 - - bk - - -
II - 1/2003 - - 1c - - -
II - 1/2003 - - - - b: M-178:1|R-231 -
II - 1/2003 - - - - b: M-178:1|pM-183:5… -

II - 1/2003 IV.4b 11h - - b: R-231 -
II - 1/2003 IV.4a 11h - - k: P-226; wpk: M-178:1 -
II - 1/2003 V.2a 11k - - - -
II - 1/2003 - 1c - - - -
II - 1/2003 I.5 18d - - - -
II - 1/2003 - - 3b - - -
II - 1/2003 - - 3b - - -
II - 1/2003 IV.4b 11h - - - -
II - 1/2003 - - 3b - - -
II - 1/2003 - - - A11 - -
II - 1/2003 V.2b 18c - - - -
II - 1/2003 - 1j - - - -
II - 1/2003 V.2a 18e - - - -
II - 1/2003 - 18h - - - -
II - 1/2003 IV.4a 19h - - k: P-226 -
II - 1/2003 - - 9b - - -
II - 1/2003 III.2c - - A11 - -
II - 1/2003 - - - - b: R-231 -
II - 1/2003 IV.3 11c - - k: P-228:3…|E-60:1|P-228:2…; -
II - 1/2003 V.1a 11e - - - -
II - 1/2003 - - 9b - - -
II - 1/2003 - - 9a - - -
II - 1/2003 V.1a 11h - - k: P-227; b: R-231 -
II - 1/2003 - - 9b - - -
II - 1/2003 - 11h - - k: P-227; b: R-231 -
II - 1/2003 IV.4b 11e - - k: P-227 -
II - 1/2003 - 18d - - - -
II - 1/2003 V.1a 11d - - - -
II - 1/2003 IV.4b 11h - - - -
II - 1/2003 - 18d - - - -
II - 1/2003 I.2a 18c - - - -
II - 1/2003 - - - - b: R-231 -
II - 1/2003 - - 3b - - -
II - 1/2003 V.1a 11d - - - -
II - 1/2003 - - - - b: M-180(E-46:4…) -
II - 1/2003 V.2c 18d - - - -
II - 1/2003 V.1a 11e - - - -
II - 1/2003 - 18e - - - -
II - 1/2003 IV.4b 11d - - - -
II - 1/2003 - - 3b - - -
II - 1/2003 - - 3b - - -
II - 1/2003 VI.2c 18h - - - -
II - 1/2003 V.1a 18c - - - -
II - 1/2003 - - 9b - - -
II - 1/2003 - - - - b: M-178:1… -
II - 1/2003 IV.4a 24h - - - -
II - 1/2003 - 1b - - - -

Wykop Warstwa Obiekt Typ makro
Typ mikromorfologiczny

Zdobienie Uwagi
krawędź dno ucho

Wykop Warstwa Obiekt Typ makro
Typ mikromorfologiczny

Zdobienie Uwagi
krawędź dno ucho
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II - 1/2003 V.2a 18c - - b: R-231:3… -
II - 1/2003 - 1e - - - -
II - 1/2003 - - 9b - - -
II - 1/2003 - - - - b: R-231 -
II - 1/2003 V.1a 11d - - - -
II - 1/2003 - - 9c - - -
II - 1/2003 - - 9b - - -
II IIb - V.1a 11c - - - -
II IIb - IV.4b 11e - - - -
II IIb - - 18c - - - -
II IIb - - 1k - - - -
II IIa - IV.4a 16h - - - tabl. 3:12
II IIa - V 1h - - - tabl. 3:11
II IIa - - - - A12 b: (l)M-183:3… tabl. 3:13
II IIa - - - - - b: M-180(E-51) tabl. 3:15
II IIa - - - 27c - - tabl. 3:14
II IIa - - - 8c - - tabl. 3:16
II IIa - - - 9b - - tabl. 5:13
II IIa - - - - A12 - tabl. 5:8
II IIa - - - - - b: M-180(R-236) tabl. 5:7
II IIa - - - - - b: M-180|R-236 -
II IIa - - - - - R-231 -
II IIa - - - - - b: M-183:3…; pu: E-46:1 -
II IIa - - - 1c - - -
II IIa - - - bk - - -
II IIa - - - 3c - - -
II IIa - - - 9d - - -
II IIa - - - 6c - - -
II IIa - - - 8d - - -
II IIa - IV.4a 13h - - k: P-226 -
II IIa - - 18h - - - -
II IIa - - 18c - - - -
II IIa - - 11h - - - -
II IIa - - 18e - - - -
II IIa - - 18c - - - -
II IIa - - 18g - - - -
II IIa - - 11a - - - -
II IIa - - 1c - - - -
II IIa - - 18g - - - -
II IIa - - 18g - - - -
II IIa - - 1h - - - -
II IIa - V.2a 18h - - - tabl. 4:3
II IIa - V.1a 11d - - - tabl. 4:5
II IIa - - - 9d - - tabl. 4:4
II IIa - - - bk - - -
II IIa - - - - A211 - tabl. 4:3
II IIa - - - - - b: M-188:3|M-188:4 tabl. 4:1

II IIa - V.2c 18h - - - -
II IIa - - 1c - - - -
II IIa - - - - - b: M-178:1 -
II IIa - - - - - b: M-178:1 -
II IIa - - - - - b: R-231 -
II IIa - - - 8d - - -
II IIa - IV.4a 24h - - - -
II IIa - IV.4a 16h - - k: P-226 -
II IIa - IV.4a 19h - - k: P-226 -
II IIa - IV.4b 11a - - - -
II IIa - V.2b 18e - - - -
II IIa - - 1d - - pk: R-231 -
II IIa - IV.4b 11c - - - -
II IIa - - - - - b: M-176(R-231:4…) -
II IIa - - - - - b: R-231 -
II IIa - - - - - b: R-231 -
II IIa - - - 5b - - -
II IIa - - 18c - - - -
II IIa - V.1a 11k - - - -
II IIa - - 18e - - - -
II IIa - - - 2b - - -
II IIa - V.1a 11h - - pk: E-60 -
II IIa - - 11d - - - -
II IIa - I.2c 18c - - - -
II IIa - IV.4b 11e - - - -
II IIa - - - 3c - - -
II IIa - - - 3b - - -
II IIa - - - 9d - - -
II IIa - - - - - b: M-178:2… -
II IIa - IV.4a 24h - - k: P-227|E-60 -
II IIa - IV.4b 11a - - - -
II IIa - - 11c - - - -
II IIa - - 11e - - - -
II IIa - - 18c - - - -
II IIa - - - - - b: R-231 -
II IIa - - - - - b: R-231 -
II IIa - IV.4a 24h - - - -
II IIa - V.1a 11e - - - -
II IIa - - 18c - - - -
II IIa - IV.4b 11i - - - -
II IIa - - - - A21 - -
II IIa - - - - - b: M-178:1|E-46:1|pM-183:4 -
II IIa - - - - - b: M-178:3 -
II IIa - - - - - b: M-178:6 -
II IIa - - - - - b: R-231 -
II IIa - - - - - b: R-231 -
II IIa - IV.4b 11h - - k: P-227; b: R-231 -

Wykop Warstwa Obiekt Typ makro
Typ mikromorfologiczny

Zdobienie Uwagi
krawędź dno ucho

Wykop Warstwa Obiekt Typ makro
Typ mikromorfologiczny

Zdobienie Uwagi
krawędź dno ucho
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II IIa - IV.1a 18e - - pk: E-60 -
II IIa - - 1e - - - -
II IIa - - - - - b: R-231 -
II IIa - - - - - b: M-180; P-226 -
II IIa - - - 9c - - -
II IIa - V.2a 18h - - - -
II IIa - - - - - b: M-178:3|M-188:7|E-46:1 -
II IIa - IV.1a 18j - - - -
II - 2/2003 IV.4a? 58h - - - -
II - 2/2003 V.1a 18h - - - -
II - 2/2003 - 18j - - - -
II - 2/2003 IV.4a 50h - - k: P-226 -
II - 2/2003 - - 9b - - -
II - 2/2003 - - - - b: E-56 -
II - 2/2003 - - - - b: M-178:2 -
II - 2/2003 - - - - b: M-178:2|M-183:4 -
II - 2/2003 - - - - b: M-178:2… -
II - 2/2003 VI.2c 18i - - - -
II - 2/2003 IV.4b 11k - - - -
II - 2/2003 - 18e - - - -
II - 2/2003 IV.4a 19h - - k: P-226(G-86); b: R-231 -
II - 2/2003 - - - - b: M-178 -
II - 2/2003 IV.4a 22f - - k: P-226 -
II Ib - IV.4b 11e - - - -
II Ib - IV.4a 24h - - - -
II Ib - V.2b 18h - - - -
II Ib - - 1h - - - -
II Ib - V.1a 11d - - - -
II Ib - VI.2c 18c - - - -
II Ib - III.2b 18c - - - -
II Ib - - - 9c - - -
II Ib - - - - - b: M-178:2… -
II Ib - - - - - b: M-178:2|E-46:1 -
II Ib - - - - - b: pM-183:6 -
II Ib - - 58k - - - -
II Ib - VI.2c 18k - - - -
II Ib - - 11e - - - -
II Ib - - - 9b - - -
II Ib - - - 3b - - -
II Ib - - - - - b: R-231 -
II Ib - IV.4a 24h - - - -
II Ib - - - - - b: M-176:1(E-46:4…) -
II Ib - V.1a 11d - - - -
II Ib - - 50g - - - -
II Ib - - - 1b - - -
II Ib - - - 9b - - -
II Ib - - - - - b: M-176(R-231) -

II Ib - - - - - b: R-231 -
II Ib - - - - - b: R-231 -
II Ia - IV.4a 16k - - k: P-226(G-86); b: R-231 tabl. 4:8
II Ia - IV.4a 16e - - - -
II Ia - - 18c - - - -
II Ia - - 18h - - - -
II Ia - - 18c - - - -
II Ia - - 18j - - pk: M-180(R-236:1…) -
II Ia - - - - A312 - -
II Ia - - 3b - - - -
II Ia - - 3b - - - -
II Ia - - 3b - - - -
II Ia - - - - - b: R-231 -
II Ia - - - - - b: E-51:3… -
II Ia - - - - - b: M-178:1 -
II Ia - - 18h - A32 u: A-7|A-7 tabl. 4:11
II Ia - IV.4a 16h - - - tabl. 4:13
II Ia - - 18h - - - -
II Ia - IV.4a 16k - - - tabl. 4:12
II Ia - IV.4a 19k - - k: P-226 -
II Ia - IV 11h - - - -
II Ia - V 18d - - - -
II Ia - V 23h - - - -
II Ia - - 18c - - - -
II Ia - - 1h - - - -
II Ia - - 11a - - - -
II Ia - IV 11a - - - -
II Ia - - 18h - - - -
II Ia - - 18k - - - -
II Ia - - 19h - - - -
II Ia - - 19h - - - -
II Ia - - 1k - - - -
II Ia - V 18c - - pw: E-60:1 tabl. 4:16
II Ia - V 18h - - pw: M-176(R-236) tabl. 4:17
II Ia - - - 1b - - -
II Ia - - - 1b - - -
II Ia - - - 9b - - -
II Ia - - - 9c - - -
II Ia - - - 9c - - -
II Ia - - - 3d - - -
II Ia - - - 3b - - -
II Ia - - - 26d - - tabl. 4:18
II Ia - - - bk - - -
II Ia - IV.4b 11k - A31 - tabl. 4:9
II Ia - V.1a 11f - - - -
II Ia - V.2b 11h - - - -
II Ia - - - - - b: M-176(R-231:2…) -

Wykop Warstwa Obiekt Typ makro
Typ mikromorfologiczny

Zdobienie Uwagi
krawędź dno ucho

Wykop Warstwa Obiekt Typ makro
Typ mikromorfologiczny

Zdobienie Uwagi
krawędź dno ucho
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Dna

Specyfikację den przeprowadzono na zbiorze 130 ułamków, które w procesie analitycznym zreduko-
wano do 118 fragmentów. Spośród omawianej grupy mikromorfologicznej pięć kawałków zachowa-
nych było w stanie uniemożliwiającym ich analizę. Klasyfikację tych partii naczyń przeprowadzono 
w oparciu o trzy cechy diagnostyczne tj. ukształtowanie wewnętrznej i zewnętrznej ścianki dna, 
kształt profilu dna oraz relacje miar grubości ścianki dna i naczynia (por. czeBreSzuk, kośko, szmyt 
2005, ryc. 3.6). Wśród określonych form przeważały dna z przegięciem na zewnątrz z zaokrągloną 
powierzchnią wewnętrzną – typ 9a-d (39,2%). Podobną, nieco niższą frekwencją charakteryzowały 
się dna proste z zaokrągloną powierzchnią wewnętrzną – typ 3 (29,9%). W mniejszym stopniu odno-
towano dna proste z prostą powierzchnią wewnętrzną – typ 1 (7,2%) oraz z powierzchnią wypukłą – 

II Ia - - - - - b: R-231:1… -
II Ia - IV 11c - - - -
II Ia - V.1a 11h - - pk: E-46:4… -
II Ia - - - 9c - - -
II Ia - - - - - b: M-180:1 (?) -
II Ia - - - - - b: R-231 -
II Ia - V.1a 11h - - - -
II Ia - - - 9d - - -
II Ia - - - 9b - - -
II Ia - - 18b - - - -
II Ia - - - 9b - - -
II Ia - - - - - b: R-231 -
II Ia - - - - - b: E-56 -

Wykop Warstwa Obiekt Typ makro
Typ mikromorfologiczny

Zdobienie Uwagi
krawędź dno ucho

Ryc. 82. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Korelacja współwystępowania 
rodzajów ukształtowania ścianki wylewów z typem zwieńczenia krawędzi

Fig. 82. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Correlation between the ty-
pes of rim wall shape and the edge top type 
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typ 2b-c (6,2%). Incydentalnie odnotowano również dna proste z wklęsłą powierzchnią zewnętrz-
ną i wypukłą powierzchnią wewnętrzną – typ 5b oraz z wklęsłą powierzchnią zewnętrzną i zaokrą-
gloną powierzchnią wewnętrzną – typ 6b. Fragmenty den z przegięciem na zewnątrz uzupełniały 
dodatkowo dna z prostą powierzchnią wewnętrzną i zewnętrzną – typ 7b i d (3,1 %) oraz z wypukłą 
powierzchnią wewnętrzną – typ 8c-d (5,1 %). Stosunkowo rzadko wystąpiły także: dno z przegię-
ciem na zewnątrz o zaokrąglonej powierzchni wewnętrznej (typ 15) oraz dno sklasyfikowane jako  
typ 25b, czyli dno zaoblone o prostej powierzchni wewnętrznej. Relacje grubości ścianki naczynia 
do grubości dna miały znaczenie drugorzędne. Omówione dane prezentuje tabela nr 5 oraz rycina 83.

Ucha

Wśród materiału stwierdzono trzynaście fragmentów uch, z których cztery występowały w połą-
czeniu z górną partią naczynia. Analizę tych części naczyń przeprowadzono również na podsta-
wie kryteriów zaproponowanych dla materiałów z interstadiału neolitu i brązu (por. ignaczak 2002;  
czeBreSzuk, kośko, szmyt 2006). Wszystkie odnotowane elementy naczyń sklasyfikowano jako ucha 
pionowe, wśród których, kierując się kształtem przekroju poziomego, wyróżniono podtypy. I tak 
najliczniej wystąpiły ucha taśmowate o przekroju czworobocznym (typ A32, 30,8%) oraz o prze-
kroju owalnym (typy A31 i A312, 30,8%). Zbliżoną frekwencję miały również ucha bryłowate (typ 
A11, 23,1%) o przekroju owalnym oraz ucha wałeczkowate o przekroju owalnym (typy A21 i A211, 
15,3%).

Zdobnictwo

W trakcie prac opisowych ornament odnotowano na 177 fragmentach. Zdobienie pokrywało głów-
nie cztery strefy naczynia, tj.: krawędzie, partie pod krawędzią, górne partie brzuśców oraz w dwóch 
przypadkach ucho. Przy opisie ornamentu posłużono się również interkulturowym schematem opi-
su poszczególnych elementów zdobniczych, występujących samodzielnie lub tworzących wątki 
zdobnicze (por. ignaczak 2002; czeBreSzuk, kośko, szmyt 2006). W wyniku analizy stwierdzono takie 
elementy zdobnicze, jak: poziome, pionowe oraz diagonalne linie ryte, odciskane punkty o różnej 
wielkości, listwy plastyczne, guzy plastyczne, ornament paznokciowy oraz karbowanie i nacinanie 

Ryc. 83. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Udział poszczególnych typów den

Fig. 83. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Proportion of particular base types
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 Naczynia sklasyfikowane jako grupa III charakteryzowały się przewagą tłucznia mineralne-
go o różnorodnej barwie (95,2%), incydentalnie natomiast zarejestrowano domieszkę miki identyfi-
kowaną makroskopowo (4,8%). Pod względem granulacji przeważały receptury oparte na domiesz-
ce gruboziarnistej z obecnością drobno- i średnioziarnistej (85,7%), a także w mniejszym stopniu 
na domieszce tłucznia drobnoziarnistego z obecnością średnio- i gruboziarnistego (14,3%). Analiza 
charakteru uwarstwień przełamów wykazała, że omawiany zespół ceramiki wyróżniał się stosun-
kowo dobrze przygotowaną masą garncarską (95,2%), incydentalnie natomiast odnotowano prze-
łamy gruzełkowate (4,8%). Ceramika zaliczona do grupy III charakteryzowała się wielobarwnymi 
przełamami (95,2%), incydentalnie zaś odnotowano przełam jednobarwny, ceglastopomarańczowy 
(4,8%). Pod względem dopracowania powierzchni zewnętrznej odnotowano głównie powierzch-
nie równe szorstkie obrzucane tłuczniem mineralnym (61,9%) oraz równe szorstkie nieobrzucane 
(38,1%).

Przedmioty kamienne

Kategorię reprezentuje osełka odnotowana w obiekcie 22/2012 oraz łącznie cztery wytwory krze-
mienne, pochodzące z obu obiektów związanych z osadnictwem omawianej kultury.

Osełka wykonana została z kwarcytu33 o długości 5,9 cm, w przekroju jest prostokątna o wy-
miarach 2,1 × 1,6 cm (ryc. 84). Przedmiot charakteryzuje się startymi, wygładzonymi powierzchnia-
mi. Zabytki kamienne tego typu w ramach inwentarzy kultury łużyckiej nie stanowią elementów 
dość licznych, dodatkowo również nie mają znaczącego waloru chronologicznego (kaczmarek 2002, 
s. 119, 121).

33 Surowiec skalny rozpoznał profesor Janusz Skoczylas z Instytutu Geologii UAM w Poznaniu, za co składamy mu serdeczne 
podziękowanie. 

Ryc. 84. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Osełka kamienna datowana na 
IV/V EB-V EB/Ha C (około 900-800 rok p.n.e – około 600 rok p.n.e.)

Fig. 84. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Whetstone dated to Period 
IV/V of the Bronze Age-Period V of the Bronze Age/Ha C (circa 900-800 BC – circa 600 BC)

krawędzi. Elementy zdobnicze występowały pojedynczo, a także tworzyły wątki dwu- i wieloelemen-
towe. Pełną listę odnotowanych elementów oraz wątków zdobniczych przedstawiono w tabeli 6.

Technologia

Analizę technologiczną wykonano na podstawie cech diagnostycznych wykorzystywanych przy 
analizie ceramiki kultury łużyckiej, takich jak: rodzaj i granulacja domieszki schudzającej, charakter 
uwarstwienia przełamu i jego barwa, grubość oraz sposób dopracowania powierzchni zewnętrznej 
ścianek naczynia (por. ignaczak 2002; czeBreSzuk, kośko, szmyt 2006). Opis technologiczny materiału 
przeprowadzono na zbiorze liczącym łącznie 503 ułamki ceramiki pochodzące z wypełnisk obiektów 
22/2012 i 23/2012 oraz z warstwy VIII, zalegającej nad stropem calca w wykopie nr II. 

Za podstawowe kryterium przy ocenie technologii omawianego zbioru przyjęto trzy grupy 
grubości ścianek naczynia. Grupa I obejmowała naczynia cienkościenne, których grubość nie prze-
kraczała 6 mm (24,6%), grupa II składała się z naczyń średniościennych, których szerokość wynosiła 
od 7 do 9 mm (65,0%), w grupie III znalazły się naczynia grubościenne, których grubość była więk-
sza niż 1 cm (10,4%). 

Naczynia sklasyfikowane jako I grupa charakteryzowały się przewagą domieszki tłucznia 
mineralnego o różnorodnej barwie (79,2%), w mniejszym stopniu zawierającej również domieszkę 
miki identyfikowaną makroskopowo (20,1%). Marginalnie natomiast odnotowano domieszkę tłucz-
nia mineralnego i piasku (0,7%). Pod względem granulacji zaobserwowano głównie receptury opar-
te na domieszce drobnoziarnistej z obecnością średnio- i gruboziarnistej (56,5%), domieszce drob-
noziarnistej z obecnością średnioziarnistej (34,4%) oraz wyłącznie na domieszce drobnoziarnistej 
(8,4%). Marginalnie stwierdzono receptury oparte na przewadze domieszki gruboziarnistej (0,7%). 
Analiza charakteru uwarstwień przełamu wykazała, że ceramika przypisana do grupy I wyróżnia-
ła się średnio (53,8%) oraz stosunkowo dobrze (44,8%) przygotowaną masą garncarską. Ceramika 
cienkościenna charakteryzowała się przewagą przełamów wielobarwnych (88,9%), w mniejszym 
stopniu dwubarwnych (7,8%). Warta uwagi natomiast jest zaskakująco niska frekwencja przeła-
mów jednobarwnych (3,3%, o ceglastopomarańczowym kolorze). Tak scharakteryzowane przełamy 
świadczą o wypalaniu naczyń w atmosferze tlenowej. Ceramika cienkościenna charakteryzowała 
się głównie powierzchnią gładką, wyświecaną. Jej frekwencja wynosiła 59,7% przy stosunkowo 
niższym odsetku naczyń o powierzchni równej i pofałdowanej szorstkiej wynoszącej 36,4%. Sto-
sunkowo nieliczne, o frekwencji 3,9%, były również naczynia o powierzchni równej i pofałdowanej 
obrzucanej tłuczniem. 

Naczynia sklasyfikowane jako grupa II charakteryzowały się przewagą domieszki tłucznia 
mineralnego o różnorodnej barwie (89,6%), w mniejszym stopniu zawierającej również domieszkę 
miki identyfikowaną makroskopowo (7,9%) oraz piasek (2,5%). Pod względem granulacji przeważa-
ły receptury oparte na domieszce drobnoziarnistej z obecnością średnio- i gruboziarnistej (60,2%), 
z obecnością średnioziarnistej (10,1%) oraz wyłącznie drobnoziarnistej (1,2%). Stosunkowo licznie 
odnotowano również fragmenty naczyń oparte na recepturze zawierającej przewagę domieszki gru-
boziarnistej (28,1%) oraz marginalnie wyłącznie na domieszce średnioziarnistej (0,4%). Analiza cha-
rakteru uwarstwień przełamu wykazała, że ceramika średniościenna wyróżniała się średnio (43,1%) 
oraz stosunkowo dobrze (38,8%) przygotowaną masą garncarską. W mniejszym stopniu natomiast 
odnotowano przełamy gruzełkowate świadczące o nie najlepszym stanie wymieszania masy garn-
carskiej (18,1%). Odsetek ten w pewnej części pokrywał się z fragmentami ceramiki z domieszką 
gruboziarnistą. Ceramika przypisana do omawianej grupy charakteryzowała się głównie przełamem 
wielobarwnym (92,0%), w mniejszym stopniu jednobarwnym, ceglastopomarańczowym (5,2%). 
Incydentalnie natomiast odnotowano przełamy dwubarwne (2,8%). Ceramika tej grupy charakte-
ryzowała się głównie powierzchnią równą, obrzucaną tłuczniem (35,5%), oraz równą, szorstką bez 
obecności tłucznia (31,2%). Stosunkowo duży odsetek stanowiła ceramika obrzucana, obmazywana 
(20,5%). W mniejszym stopniu natomiast odnotowano powierzchnie gładkie, wyświecane (12,8%).
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Chronologia materiałów źródłowych

Chronologię reliktów osadnictwa kultury łużyckiej odkrytych w trakcie badań na stanowisku  
w Radzimiu określono głównie na podstawie analizy typologiczno-stylistycznej ceramiki naczy-
niowej. Analiza tej kategorii źródeł – obecnej zarówno w wypełniskach obiektów, jak i w nawar-
stwieniach rejestrowanych we wszystkich wykopach badawczych – wykazała, że stylistycznie jest 
ona jednolita. W trakcie formułowania wniosków o chronologii omawianego zjawiska osadniczego 
uwzględniono typy o cechach zmiennych czasowo w korelacji z elementami uchwyconymi w za-
kresie zdobnictwa. Za diagnostyczne pod względem badania czasu trwania omawianego zjawiska 
przyjęto głównie cztery typy makromorfologiczne w zestawieniu z ornamentem pokrywającym ich 
powierzchnie zewnętrzne. 

 Największym udziałem wśród zrekonstruowanych form pojemników odznaczały się naczy-
nia typu bazowego IV dwóch odmian, tj. 4a: misy stożkowate (tabl. 1:3; 2:6, 16; 3:2) oraz 4b: misy  
w kształcie wycinka kuli z zagiętym do wewnątrz wylewem, często obustronnie pogrubionym (tabl. 
1:4; 2:7, 14; 5:7, 8, 12, 13; 6:5; 10:5, 6). Obie odmiany charakteryzowały się krawędziami bogato zdo-
bionymi karbowaniem, a także kombinacją ukośnych żłobków, niekiedy uzupełnionych guzami pla-
stycznymi. Dość często powierzchnie zewnętrzne tych naczyń pokrywał ornament paznokciowy. 
Analogiczne formy – zarówno pod względem tektoniki, jak i ornamentu – pochodzą z wielu póź-
nobrązowych stanowisk kultury łużyckiej m.in. z osady w Lutolu Mokrym pow. międzyrzecki, woj. 
lubuskie datowanej na IV EB i V EB (kirScHke, narożna-szamaŁek, szamaŁek 2012, s. 292 i nn.), z cmen-
tarzysk datowanych na IV EB i V EB lokalizowanych na ziemi obornicko-rogozińskiej m.in. w Bodu-
szewie, gm. Murowana Goślina, stan. 1, (jaSnoSz 1980, s. 24, ryc. 9:11, 12), w Gołaszynie, pow. Obor-
niki stan. 1 (jaSnoSz 1980, s. 48, ryc. 34:16), w Kowalewku, pow. Oborniki, stan. 1 (jaSnoSz 1980, s. 90, 
ryc. 54) oraz na innych stanowiskach rozlokowanych wzdłuż doliny Warty m.in. z Wartosławia, pow. 
Szamotuły, gm. Wronki (ŁoPata 1964, s. 68, 71 i nn.). Porównywalne formy odkryto również m.in. na 
osadzie w Wyszynie, pow. Turek, datowanej na V EB (życHlińska 2011, s. 61), a także na grodzisku 
kultury łużyckiej w Bninie, w ramach materiałów z I i II fazy osadniczej odpowiadających kolejno 
V EB i Ha C (szamaŁek, dudziak-jankowiakowa, karolczak 1979, s. 248 i nn.). Zrekonstruowane formy, 
wraz z charakterystycznym rodzajem ornamentu obejmującego ich krawędzie i powierzchnie, były 
typowe dla zespołów reprezentujących tzw. styl późnobrązowy datowany na V EB, charakteryzujący 
inwentarze zachodniowielkopolskiej kultury łużyckiej (kaczmarek 2002, s. 72-74). Reprezentatywne 
elementy tego stylu korelować można również z elementami wyznaczającymi V fazę osadniczą kul-
tury łużyckiej na Kujawach, datowaną na ten sam okres (ignaczak 2002, s. 124). 

W ramach typu bazowego IV w mniejszym stopniu odnotowano w materiałach z Radzimia 
odmianę 3 – z silnie wychylonym na zewnątrz wylewem oraz odmianę 1a – trójsegmentowe naczy-
nia z baniastym brzuścem. Pojemniki ceramiczne przypisane do odmiany 3 pojawiają się już na prze-
łomie III i IV EB oraz w IV EB. Naczynia odmiany 1a natomiast są dość pospolite dla całego rozwoju 
kultury łużyckiej, w związku z czym nie mają wartości chronologizującej (ignaczak 2002, s. 83, 109).

 Omawianą kategorię źródeł charakteryzował również stosunkowo duży udział form po-
jemników przypisanych do typu bazowego V. Reprezentowany był głównie przez trzy odmiany  
tj. 1a: garnki beczułkowate (tabl. 3:13; 4:11; 5:17; 6:4, 10, 11) oraz odmiany 2a i 2b: garnki jajowate 
o lekko esowatym profilu (tabl. 1:5; 2:3, 5, 10, 12; 4:5; 10:4). Były to głównie naczynia pozbawione 
elementów zdobniczych, choć na nielicznych egzemplarzach odnotowano ornament paznokciowy, 
listwy plastyczne oraz koliste odciski. Duży udział naczyń typu V w ramach zespołów kultury łu-
życkiej charakterystyczny jest dla szerokich ram czasowych tj. od III do V EB. Analogiczne formy 
beczułkowate pokryte ornamentem paznokciowym znane są m.in. z cmentarzyska w miejscowości 
Wartosław, pow. Szamotuły – gdzie stanowią formy przewodnie dla V EB (ŁoPata 1964, s. 67) – i z osa-
dy datowanej na V EB z miejscowości Wyszyna, pow. Turek (życHlińska 2011, s. 54, 61). Natomiast 
naczynia jajowate, również niekiedy zdobione tym samym rodzajem ornamentu, na wspomnia-
nym cmentarzysku charakteryzowały zespoły datowane na IV EB (ŁoPata 1964, s. 67). Obie formy  

wyróżnionych naczyń typu V znane są również ze wspominanego już cmentarzyska z V EB i Ha C,  
w miejscowości Kowalewko, pow. Oborniki, stan. 1 (jaSnoSz 1980, s. 90, ryc. 48). Podobnie jak opisa-
ne powyżej misy odmiany 4a i 4b stanowiły również liczny materiał wśród inwentarzy związanych  
z I i II fazą osadniczą na grodzisku kultury łużyckiej w Bninie (szamaŁek, dudziak-jankowiakowa,  
karolczak 1979, s. 248 i nn.). Elementami, które pozwoliły uściślić ich chronologię były wymienione 
powyżej elementy zdobnicze charakteryzujące inwentarze z V EB (ignaczak 2002, s. 83, 124; kaczma-
rek 2002, s. 72-74). 

 Pewien walor chronologizujący, choć o mniejszym znaczeniu, mają również naczynia przy-
pisane do typu bazowego I. Ta grupa naczyń w omawianym inwentarzu prezentowana była przez 
odmiany 5, 2a oraz 3b. Wszystkie pojemniki przypisane do tego typu naczyń były nieornamentowa-
ne. Kubki odmiany 5 obecne były na wspomnianym już cmentarzysku w Wartosławiu, gdzie wystę-
powały podobnie jak naczynia typu IV oraz V w zespołach datowanych na V EB (ŁoPata 1964, s. 70),  
a także w Kowalewku z VEB/Ha C (jaSnoSz 1980, ryc. 53:34). Przewaga odmiany 5 w zrekonstru-
owanej grupie naczyń jest również charakterystyczna dla zespołów z V fazy kultury łużyckiej na 
Kujawach (ignaczak 2002, s. 124). Dość często naczynia takie występują też w ramach analogicznych 
zespołów z terenów zachodniej Wielkopolski (kaczmarek 2002, s. 72-74). 

 Zestaw naczyń przypisanych do typu III – amfory – reprezentowany był przez niewielką licz-
bę egzemplarzy. Były to formy odpowiadające odmianom 2c i 2b, które podobnie jak typy opisane 
powyżej łączyć należy z V EB (ignaczak 2002, s. 124).

Ostatni z wydzielonych typów – typ VI: reprezentowany był w ramach inwentarza cera-
micznego z Radzimia głównie przez odmianę 2c. Naczynia te uznawane są za charakterystyczne 
dla młodszych okresów epoki brązu, związanych z zespołami rozwiniętej kultury łużyckiej (ignaczak 
2002, s. 84; szamaŁek 2009, s. 118). Formy te znane są także z wielu schyłkowo-brązowych stanowisk 
kultury łużyckiej w Wielkopolsce (jaSnoSz 1980, ryc. 47, 48). W związku z tym ich współwystępowa-
nie z grupą naczyń charakterystycznych dla V EB w materiałach z Radzimia nie odbiega zasadniczo 
od wypracowanych ustaleń chronologicznych dla naczyń tego typu. 

Uchwycone w materiale elementy ornamentu w dużym stopniu synchronizują się z ele-
mentami uchwyconymi w zakresie makromorfologii. Ich korelacja była charakterystyczna dla za-
chodniowielkopolskiego stylu późnobrązowego. Bez wątpienia za takie uznać należy ornament linii 
prostych zbudowany z odcisków palcowych, pojawiający się na naczyniach typu V (tabl. 1:5; 2:4, 5, 
12; 10:2, 4), a także bardziej złożone formy wykonane z linii rytych (tabl. 5:1, 11; 6:3, 7, 16), często 
uzupełnione o niewielkie odciskane dołki (ignaczak 2002, s. 124; kaczmarek 2002, s. 73). Istotny walor 
chronologizujący mają tutaj również bogato zdobione krawędzie naczyń, głównie mis, które poza 
obecnym, spotykanym już w materiałach z IV EB kanelurowaniem (tabl. 1:4; 4:4; 10:6), uzupełniano 
dodatkowo o takie elementy jak guzki, dołki oraz ukośne żłobki (tabl. 2:6; 5:8). W V EB na popular-
ności zyskuje również ornament paznokciowy (tabl. 1:1; 3:1, 7, 10; 4:1, 4; 6:5; 10:5, 6) pokrywają-
cy głównie zewnętrzne powierzchnie naczyń, a także listwy i guzy plastyczne (tabl. 2:4; 4:3, 14; 
6:8, 12; 10:1; kaczmarek 2002, s. 74), choć te drugie przeżywają się i rozwijają nadal w okresie Ha C. 
Scharakteryzowane pod względem materiałów zachodniowielkopolskich elementy ornamentu są 
również zbieżne z klasyfikacją zdobnictwa charakteryzującego V fazę osadniczą kultury łużyckiej 
na Kujawach (ignaczak 2002, s. 124). Za pewne tradycje związane jeszcze z IV EB w ramach elemen-
tów zdobniczych uznać należy jednorodne wątki zbudowane z linii rytych (tabl. 6:6, 16), a także 
sporadycznie eksponowane listwy plastyczne w układach horyzontalnych i wertykalnych, obecne 
zarówno w materiałach z Radzimia, jak i w kujawskich materiałach kultury łużyckiej (ignaczak 2002, 
s. 123).

Również, choć w mniejszym stopniu, pewne znaczenie w określeniu chronologii miały wy-
niki analizy w zakresie mikromorfologii. Za diagnostyczne, w płaszczyźnie opisu krawędzi naczyń, 
uznane były fragmenty przypisane do typu 18, tj. wychylone na zewnątrz, oraz typu 11, tj. zagięte 
do wewnątrz naczynia ze zwieńczeniami prostymi (a-b i c-d). Były one bowiem charakterystyczne 
dla V fazy osadniczej na Kujawach datowanej na V EB (ignaczak 2002, s. 124). Niektóre z elementów, 
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takie jak: typ 1, tj. ścianki proste, oraz zwieńczenia typu j-k, charakterystyczne były także dla faz 
wcześniejszych odpowiadających III/IV i IV EB (ignaczak 2002, s. 106, 109, 123). Mniejsze znaczenie 
miały natomiast elementy uchwycone w zakresie analizy den i partii przydennych, choć i one wpi-
sują się w tendencje z IV i V EB. 

Marginalne natomiast znaczenie przy próbie określenia chronologii zanalizowanego zespołu 
miały elementy odnotowane w zakresie technologii. Brak możliwości odniesienia charakterysty-
ki technologicznej materiałów względem badania zmienności jej elementów w czasie nie pozwolił 
do tej pory wypracować pewnych ustaleń chronologicznych dla ceramiki zachodniowielkopolskiej 
(kaczmarek 2002, s. 63). Pewne analogie w zakresie tej płaszczyzny analitycznej natomiast znaleźć 
można wśród kujawskich materiałów kultury łużyckiej, dla których takie zależności zostały wska-
zane (ignaczak 2002, s. 72). Za pewien znaczący element uznać można stosunkowo duży odsetek 
naczyń gładkich, wyświecanych, a także stosunkowo duży udział naczyń średniościennych, charak-
terystyczny dla przełomu IV i V EB (ignaczak 2002, s. 109-124).

Charakterystyka osadnictwa łużyckiego – podsumowanie

Określenie charakteru i funkcji osadnictwa związanego ze społecznościami kultury łużyckiej odkry-
tymi na stanowisku w Radzimiu było znacznie utrudnione. Powierzchnię obszaru wyspy charakte-
ryzuje dość duży stopnień przeobrażenia jej pierwotnej formy. 

Opis odkrytych obiektów nieruchomych oraz warstwy kulturowej, uchwyconych fragmen-
tarycznie bezpośrednio na poziomie calca, silnie nasyconych materiałem ceramicznym, o ramach 
chronologicznych wskazanych powyżej, pozwala zinterpretować omawiane relikty jako fragment 
osady o długotrwałym charakterze. Podkreślana fragmentaryczność dokonanych w trakcie ba-
dań terenowych odkryć nie sprzyja konstruowaniu wniosków dotyczących charakteru zabudowy 
osady, ani bliższemu określeniu jej funkcji. Prawdopodobnie przyjąć należy, że większość reliktów 
omawianego osadnictwa została silnie zniszczona i przeobrażona przez rozwijające się od VIII do 
pierwszej połowy XIV wieku osadnictwo średniowieczne. Aktualna, wyróżniająca się w krajobra-
zie doliny Warty forma terenu, będąca w dużym stopniu reliktem grodziska kasztelańskiego, nie 
pozwala na zrekonstruowanie wielkości terenu eksploatowanego przez społeczności kultury łużyc-
kiej. Intensywność występowania materiałów źródłowych związanych ze schyłkiem epoki brązu  
i początkami epoki żelaza, zarówno na powierzchni stanowiska, jak i w założonych przestrzeniach 
badawczych, pozwala z pewnym prawdopodobieństwem przyjąć, że obejmowała ona dość znaczny 
obszar dawnej wyspy. 

Pomimo że ceramika odnotowana była w różnych warstwach kulturowych, na stosunko-
wo rozległym obszarze, a jednocześnie biorąc pod uwagę fakt odsłonięcia tylko niewielkiej liczby 
reliktów nieruchomych związanych z tym osadnictwem, stwierdzić należy, że omówione badania 
niewątpliwie przyczyniły się do poszerzenia wiedzy na temat rozwoju osadnictwa kultury łużyckiej 
w tej części dorzecza Warty. Analiza jedynej kategorii źródeł o walorach przydatnych w określaniu 
chronologii tego zjawiska wykazała, że materiał pod względem stylistycznym reprezentował zbiór 
jednolity, który datować należy na przełom IV/V EB oraz V EB/Ha C. Zespół źródeł odkryty na stano-
wisku w Radzimiu, jak wykazano w trakcie analizy, reprezentuje styl późnobrązowy w ceramice kul-
tury łużyckiej, który można korelować na podstawie cech makromorfologicznych oraz zdobniczych 
z V fazą osadniczą kultury łużyckiej na Kujawach.

Osadnictwo, którego elementy odkryto podczas omówionych badań, niewątpliwie nale-
ży jeszcze skonfrontować z odkryciem tzw. brązów radzimskich. Depozyt, w którego skład wcho-
dziły takie elementy, jak: siekierki, miecze, dłuta, groty oszczepów oraz sztylety, odnotowano na 
stosunkowo niewielkim odcinku rzeki, m.in. w sąsiedztwie omawianego stanowiska (por. katalog 
znalezisk wodnych z Radzimia; kaczmarek, SilSka 2008, s. 26 i nn.). Analiza tego depozytu wykazała, 
że nie stanowią one zbioru jednoczasowego. Znajdowały się w nim bowiem przedmioty zarówno 
datowane już na II EB, jak i pochodzące z III i IV EB. W związku z tym wydaje się, że zespół ten nie  

został zdeponowany w jednym czasie (kaczmarek 2002, s. 100, tam dalsza literatura). Być może jednak  
i w kontekście tych znalezisk, i w próbie ich interpretacji należałoby inaczej spojrzeć na opisane 
powyżej elementy osadnictwa. Jedną z prób interpretacji depozytu było podkreślenie jego kultowe-
go charakteru, związanego być może z funkcjonującym w okresie rozwoju kultury łużyckiej w tym 
miejscu ośrodkiem kultowym (kaczmarek, SilSka 2008, s. 24, tam dalsza literatura). Zestawiając ze 
sobą takie elementy, jak: lokalizacja stanowiska, usytuowanie obiektów nieruchomych na kulmi-
nacji dawnej wyspy, charakter i zawartość tychże obiektów oraz charakter i lokalizacja depozytu 
brązów, być może odkryte relikty należałoby wiązać z funkcjonującym w tym miejscu ośrodkiem 
kultowym. Dodatkowo ku takiej interpretacji mógłby skłaniać fakt braku zidentyfikowanych śladów 
osadnictwa kultury łużyckiej w okolicy (por. kaczmarek 2005, mapy 2-6). Tak sformułowane cechy 
zbadanego osadnictwa w pewnym sensie korespondują z charakterystyką miejsc kultowych kultury 
łużyckiej odkrytych m.in. na Kujawach i szeroko omówionych we wcześniejszej literaturze (cofta-
-BroniewSka 2004, s. 150).

Odkryte w Radzimiu materiały związane ze społecznościami kultury łużyckiej stanowią 
pierwsze tego typu, jeżeli przyjąć charakter mieszkalny odsłoniętych obiektów, materiały osadni-
cze zlokalizowane w tej części dorzecza Warty. Niewątpliwie uzupełniają one obraz zasiedlenia tego 
regionu, który do tej pory scharakteryzowany był głównie na podstawie badań powierzchniowych 
oraz przypadkowych odkryć (kaczmarek 2005, mapy 2-6). Przypuszczalnie stanowić one mogą rów-
nież pewien przyczynek do badań nad kwestiami obrzędowości kultowej zachodniowielkopolskich 
społeczności kultury łużyckiej w tej części dorzecza Warty.
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Tablica 1. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina, wykop II. Ceramika naczyniowa kultu-
ry łużyckiej z poziomu 1 – obiekt 23/2012 (rys. Joanna Franczak, oprac. Andrzej Kowalczyk)34

Plate 1. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Trench II. Lusatian pottery from 
Level 1 – feature 23/2012 (drawn by Joanna Franczak, prepared by Andrzej Kowalczyk)35

34 Legenda oznaczeń graficznych przedstawiona jest na rycinie 56.
35 Legend of graphical symbols is given in Fig. 56.

Tablica 2. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina, wykop II. Ceramika naczyniowa kultury 
łużyckiej z poziomu 1 – obiekt 23/2012 (rys. Joanna Franczak, oprac. Andrzej Kowalczyk)

Plate 2. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Trench II. Lusatian pottery from  
Level 1 – feature 23/2012 (drawn by Joanna Franczak, prepared by Andrzej Kowalczyk)
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Tablica 3. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina, wykop II. Ceramika naczyniowa kultury 
łużyckiej, poz. 1-16 – obiekt 23/2012; poz. 17-22 – obiekt 22/2012 (rys. Joanna Franczak, oprac. Andrzej 
Kowalczyk) 

Plate 3. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Trench II. Lusatian pottery, 1-16 –  
feature 23/2012; 17-22 – feature 22/2012 (drawn by Joanna Franczak, prepared by Andrzej Kowalczyk)

Tablica 4. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina, wykop II. Ceramika naczyniowa kultury 
łużyckiej (rys. Joanna Franczak, oprac. Andrzej Kowalczyk)

Plate 4. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Trench II. Lusatian pottery (drawn 
by Joanna Franczak, prepared by Andrzej Kowalczyk)
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Tablica 5. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina, wykop II. Ceramika naczyniowa kultury 
łużyckiej (rys. Joanna Franczak, oprac. Andrzej Kowalczyk)

Plate 5. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Trench II. Lusatian pottery (drawn 
by Joanna Franczak, prepared by Andrzej Kowalczyk)

Tablica 6. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina, wykop II. Ceramika naczyniowa kultury 
łużyckiej (rys. Joanna Franczak, oprac. Andrzej Kowalczyk) 

Plate 6. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Trench II. Lusatian pottery (drawn 
by Joanna Franczak, prepared by Andrzej Kowalczyk)
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Poziom 2 – osada wczesnośredniowieczna

Poziom stanowi warstwa kulturowa X z wykopu II wraz z odkrytymi obiektami. Zalegała ona bezpo-
średnio na śladach osadnictwa kultury łużyckiej i calcu (ryc. 58-59, 64-65). Na poziomie warstwy X 
rozpoznano ziemiankę, jamy gospodarcze i te o nieokreślonej funkcji oraz osiem dołków posłupowych. 
Zadokumentowane ślady zabudowy wraz z warstwą kulturową poświadczają istnienie w północno-
-zachodniej części Ostrowa Radzimskiego osady o bliżej nieokreślonej wielkości, najprawdopodobniej 
o charakterze otwartym, na co (na obecnym etapie badań) wskazuje brak śladów po umocnieniach 
obronnych. Poza ceramiką naczyniową nie stwierdzono innych zabytków uznanych za wyznaczniki 
czasowe. W zbiorze rozpoznano ceramikę kultury łużyckiej stanowiącą 43,71% stłuczki naczyniowej. 
Fragmenty naczyń pradziejowych odkryto na złożu wtórnym. Ich zaleganie w młodszych struktu-
rach należy uznać za efekt częściowego zniszczenia śladów osadniczych kultury łużyckiej w czasie 
funkcjonowania osady wczesnośredniowiecznej. Zespół ceramiki wczesnośredniowiecznej stanowią 
94 fragmenty naczyń całkowicie ręcznie lepionych i ręcznie lepionych, a następnie górą obtaczanych 
(56,29% całości stłuczki naczyniowej z poziomu 2). W analizowanym zbiorze stwierdzono ułamki  
14 wylewów, 73 brzuśców i siedmiu den. Niewielka liczba jednostek ceramicznych, a także ich ułam-
kowy stan zachowania sprawiają, że ten homogeniczny zespół ceramiki należy uznać za względnie 
reprezentatywny pod względem ilościowo-jakościowym (por. cHudziak 1991, s. 18).

We wszystkich fragmentach naczyń wczesnośredniowiecznych stwierdzono dużą ilość do-
mieszki tłucznia o granulacji od 1 do 3 mm (71,28%) i ponad 3 mm (28,72%). Pojemniki wykona-
no techniką wałeczkowo-pierścieniową. Na dziesięciu fragmentach z zachowaną partią brzegową 
reprezentujących dziewięć naczyń stwierdzono również ślady częściowego obtaczania. Na trzech  
z nich rozpoznano obtaczanie przykrawędne, na sześciu obtaczanie także poniżej krawędzi. Dna na-
czyń całkowicie ręcznie lepionych i częściowo obtaczanych są płaskie, niewyodrębnione, bez pod-
sypki, na trzech stwierdzono ślady podważania. Na jednym dnie (zrekonstruowanym w większą ca-
łość z dwóch ułamków) na obydwu jego powierzchniach rozpoznano odciski tkaniny, które powstały 
w wyniku wygładzania szmatą ścianek i przenoszenia wilgotnej bryły pojemnika „na szmacie” (por. 
rozdział XV).

Zdecydowaną większość fragmentów cechuje grubość ścianek od 6,5 mm do 1,15 cm. Wypał 
pojemników przeprowadzono w niekontrolowanej atmosferze, o czym świadczy duża liczba prze-
łamów wielobarwnych (54,26% – dwu- i trójbarwne). Powierzchnia zewnętrzna ułamków naczyń  
w większości przybrała kolor jasno- i ciemnobrunatny (57,45%). Ponad 10% zbioru tworzą ułam-
ki o barwie szarej i pomarańczowoceglastej, a 8,51% okazów ma czarną powierzchnię zewnętrzną.  
W wypadku powierzchni wewnętrznej odnotowano barwę szarą (27,66%), czarną (24,47%), poma-
rańczowoceglastą (18,09%) oraz jasnobrunatną (17,02%) i ciemnobrunatną (12,77%). 

Pod względem wykonania partii brzegowych w grupie czternastu wylewów reprezentują-
cych trzynaście naczyń sześć stanowi okazy ukształtowane prawie pionowo o krawędzi zaokrąglo-
nej, cztery to formy o esowatym przekroju i niepogrubionej, zaokrąglonej krawędzi, trzy zaś to wyle-
wy o esowatym przekroju jednak z krawędzią skośnie ściętą. Zauważono, że partie brzegowe naczyń 
ręcznie lepionych reprezentują wylewy ukształtowane prawie pionowo, a wylewy naczyń częścio-
wo obtaczanych są łukowato wygięte i reprezentują pojemniki o esowatym przekroju ścianki.

Ze względu na brak możliwości zrekonstruowania całych form kształt naczyń opisano na 
podstawie dziesięciu większych fragmentów z zachowaną partią brzegową. Pod względem formy 
zidentyfikowano pięć garnków słabo profilowanych, bez wyodrębnionej szyjki, o wylewie ukształ-
towanym prawie pionowo i krawędzi zaokrąglonej (tabl. 7:2). Trzy okazy częściowo obtaczane re-
prezentują formę garnka baniastego, o wylewie w przekroju esowatym. Rozpoznano również garnek 
całkowicie ręcznie lepiony z bardzo krótkim wylewem uformowanym prawie pionowo przechodzą-
cym płynnie w baniasty brzusiec (tabl. 7:3). Wyróżniono także garnek częściowo obtaczany do naj-
większej wydętości brzuśca, dwustożkowy z silnie zaznaczoną segmentacją i nieznacznie wyodręb-
nioną szyjką oraz z brzegiem wylewu ściętym skośnie (tabl. 7:4).

 Zaznaczyć należy, że na żadnym z 94 ułamków ceramiki wczesnośredniowiecznej całkowi-
cie ręcznie lepionej i częściowo obtaczanej z poziomu 2 nie zarejestrowano zdobienia. 

W zespole z poziomu 2 nie stwierdzono ułamków naczyń całkowicie obtaczanych, które  
w Wielkopolsce pojawiły się około połowy X wieku (cHudziak 1995, s. 92). Odnotowano fragmenty 
naczyń całkowicie ręcznie lepionych i częściowo obtaczanych. W literaturze przedmiotu przyjmuje 
się, że upowszechnienie się koła garncarskiego we wczesnym średniowieczu na Niżu Polskim na-
stąpiło w połowie lub drugiej połowie VII wieku (Pawlak, Pawlak 2008, s. 72, tam dalsza literatura).

Analiza partii brzegowych pozwala stwierdzić, że z minimalnej liczby trzynastu naczyń36, 
dziewięć reprezentuje formy częściowo obtaczane, wśród których zdecydowanie przeważają wyroby 
obtaczane poniżej krawędzi wylewu, co można uznać za cechę progresywną omawianego zbioru. 
Dominację liczebną naczyń częściowo obtaczanych nad obtaczanymi przykrawędnie stwierdzono 
w zbiorze ceramiki z warstwy VII z Łekna (stan. 3) datowanej na drugą połowę IX-pierwszą połowę 
X wieku (cHudziak 1995, s. 92). Progresywną cechą zespołu ceramiki jest również obecność garnka 
dwustożkowego z silnie zaznaczoną segmentacją. Tego typu naczynia tylko w niewielkiej liczbie 
wystąpiły na osadzie w Markowicach datowanej na połowę VII-połowę VIII wieku (Pawlak, Pawlak 
2008, s. 57, 72-76). 

Za cechę regresywną mogącą wskazywać na wczesną metrykę zbioru ceramiki, a tym samym 
osady, należy uznać brak ornamentu na fragmentach naczyń oraz zidentyfikowanie pięciu garnków 
całkowicie ręcznie lepionych i obtaczanych przykrawędnie słabo profilowanych o wylewie ukształto-
wanym prawie pionowo oraz krawędzi zaokrąglonej. Bliskie analogie do przedstawionego zbioru cera-
miki stwierdzono w zespole fragmentów naczyń z Ostrowa Lednickiego odkrytych w warstwach kultu-
rowych zaklasyfikowanych do poziomu 1 datowanego na VIII-IX wiek (Łastowiecki 1989, s. 22, 27-28). 

Jednak, jak zauważyli Ewa i Paweł Pawlakowie, analizując materiał ceramiczny z Markowic, 
ustalenia dokonane na podstawie analizy zespołów ceramiki (w przypadku Radzimia liczącego zale-
dwie 94 fragmenty) należy traktować bardzo ostrożnie. Zarejestrowane cechy, takie jak: obtaczanie 
lub jego brak, ornament lub jego brak, forma „archaiczna” lub „progresywna”, nie zawsze stanowią 
o starszej czy młodszej metryce zbioru (Pawlak, Pawlak 2008, s. 74). 

W określeniu chronologii zespołu ceramiki z Radzimia pomocne okazały się wyniki datowa-
nia 14C dwóch kości zwierzęcych. Ich wiek z prawdopodobieństwem 95,4% ustalono na 672-779 AD 
i 764-891 AD (por. rozdział XII). Przy założeniu, że szczątki kostne odkryte w znacznie młodszych 
strukturach należy uznać za efekt częściowego zniszczenia śladów osadnictwa na Ostrowie Radzim-
skim ze starszych faz wczesnego średniowiecza, uzyskane wyniki datowania 14C mogą wskazywać 
chronologię poziomu 2.

Uwzględniając cechy techniczno-technologiczne i morfologiczno-stylistyczne ceramiki na-
czyniowej, a także w mniejszym stopniu wyniki datowania 14C, chronologię poziomu 2 ustalono 
na VIII-IX wiek. Ram czasowych nie należy jednak traktować arbitralnie ze względu na niewielką 
powierzchnię, na której odkryto ślady osadnicze, a także niewielką liczbę ceramiki naczyniowej.

Poziom 3 – osada i gród wczesnopiastowskie

Do poziomu 3 zaklasyfikowano warstwę kulturową IX wraz z obiektami osadniczymi 10/2009  
i 10/2012 odkrytymi na jej poziomie oraz warstwy VIIIa, VIII i V, które stanowią relikty drewniano-
-ziemnego wału obronnego o zachowanej wysokości do 2,8 m. Zewnętrzną podstawę wału budowała 
niewielka ława kamienna, tworząca pas o szerokości około 3 m, złożona z dwóch warstw kamieni 
(ryc. 59, 66). Na niej zalegał piasek, w którym zarejestrowano smużki szarej gliny bądź brunatnej 

36 Minimalną liczbę obliczono przy wykorzystaniu zachowanych wylewów. Na podstawie podobieństw łączono je w grupy 
reprezentujące jedno naczynie, natomiast fragmenty partii brzegowych niemające swoich odpowiedników uznano za od-
dzielne naczynie (ręBkowski 1995, s. 16).
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Tablica 7. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina, wykop II. Ceramika naczyniowa 
1-5 – poziom 2, 6-16 – poziom 3 (rys. Joanna Franczak, oprac. Andrzej Kowalczyk)

Plate 7. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Trench II. Pottery 1-5 –  
Level 2, 6-16 – Level 3 (drawn by Joanna Franczak, prepared by Andrzej Kowalczyk)

próchnicy będące śladami po rozłożonych konstrukcjach drewnianych (ryc. 68-69, 71). Stanowiły 
one zewnętrzną i środkową partię wału zbudowaną co najmniej z dwóch warstw zalegających na so-
bie dwóch rzędów skrzyń, wypełnionych drewnem ułożonym w stos zasypany piaskiem. Stropowe 
partie wału zostały zniszczone przez młodsze osadnictwo. Na wysokości warstwy VIII zadokumen-
towano duży wkop, który na etapie badań oznaczono jako obiekt 8/2009, o nieosadniczej, nieokreś- 
lonej funkcji (ryc. 58) oraz obiekty 4/2008 i 5/2008 – fragmenty skrzyń wałowych. 

W jednostkach stratygraficznych zaklasyfikowanych do poziomu 3 odkryto jedenaście 
zabytków wydzielonych, wśród nich są m.in. szydło kościane, osełka kamienna, nóż żelazny, igła 
kościana (ryc. 85), przęślik ceramiczny (tabl. 8:16). Żadnego z przedmiotów nie można uznać za 
wyznacznik chronologiczny. W związku z powyższym ramy czasowe poziomu 3 oparto na analizie 
ceramiki naczyniowej. Założono, że identyczny lub bardzo zbliżony udział poszczególnych kom-
ponentów w zespołach ceramiki świadczy o ich zbieżności chronologicznej (Łosiński, rogoSz 1983,  
s. 202; cHudziak 1995, s. 90). Dlatego też do poziomu 3 zaklasyfikowano ślady osady oraz relikty wału 
drewniano-ziemnego, w których obrębie zarejestrowano bardzo zbliżony pod względem techniczno-
-stylistycznym materiał ceramiczny. 

Łącznie z jednostek stratygraficznych poziomu 3 pozyskano 1 291 ułamków ceramiki (tab. 4). 
W zbiorze tym zidentyfikowano 476 fragmentów naczyń kultury łużyckiej (36,87%; tabl. 9:2, 4, 10; 
10:1-6) oraz 815 ułamków ceramiki wczesnośredniowiecznej. Nieco inaczej przedstawia się udział 
ceramiki kultury łużyckiej w obrębie warstw stanowiących ślady osadnicze (15,12%) i relikty wału 
(43,20%). Ich zaleganie w młodszych strukturach należy uznać za efekt częściowego zniszczenia 
śladów osadniczych kultury łużyckiej w czasie funkcjonowania osadnictwa wczesnośredniowiecz-
nego w kolejnej fazie tuż przed wzniesieniem grodu, a w szczególności w czasie budowy drewniano-
-ziemnego wału grodowego.

W zespole ceramiki wczesnośredniowiecznej zidentyfikowano 507 ułamków naczyń całko-
wicie ręcznie lepionych i częściowo obtaczanych (62,21%) oraz 308 fragmentów naczyń całkowicie 
obtaczanych (37,79%). W warstwie kulturowej i obiektach odkrytych na jej poziomie ceramika cał-
kowicie obtaczana stanowi 24,29%, a w warstwach uznanych za relikty wału grodowego – 43,66%. 
Należy zaznaczyć, że w zbiorze ceramiki wczesnośredniowiecznej całkowicie ręcznie lepionej i czę-
ściowo obtaczanej znajdują się ułamki, które tak jak w przypadku ceramiki kultury łużyckiej dosta-
ły się do młodszych jednostek stratygraficznych w wyniku funkcjonowania osadnictwa otwartego,  
a następnie szeroko zakrojonych prac budowlanych związanych ze wznoszeniem wału drewniano-
-ziemnego. Jednak określenie ich liczby jest niemożliwe ze względu na brak cech dystynktywnych.

Ryc. 85. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Wykop II, warstwa VIII – igła kościana

Fig. 85. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Trench II, layer VIII – bone needle
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W zbiorze ceramiki całkowicie ręcznie lepionej i częściowo obtaczanej rozpoznano frag-
menty 67 wylewów, 409 brzuśców i 31 den. Naczynia te wykonano z gliny schudzonej dużą ilością 
tłucznia o granulacji od 1 do 3 mm (73,37%) i ponad 3 mm (26,63%). Okazy noszą ślady lepienia. 
Na 58 fragmentach górnych partii naczyń z zachowanym wylewem odnotowano ślady obtaczania,  
w tym na 56 występowało ono co najmniej do strefy największej wydętości brzuśca. Zdecydowana 
większość fragmentów naczyń całkowicie ręcznie lepionych i częściowo obtaczanych ma przełam  
o grubości od 7,5 mm do 1 cm. O wypale naczyń w niekontrolowanej atmosferze świadczy przewa-
ga przełamów wielobarwnych. Przełam dwubarwny ma 66,07% zespołu, 19,52% ma jednobarwny,  
u 14,41% zaś występuje trójbarwny. Ponad połowa (51,73%) okazów ma powierzchnię zewnętrzną 
barwy pomarańczowoceglastej. Poza tym stwierdzono powierzchnie czarne, siwe, jasno- i ciemno-
brunatne. W wyniku wypału powierzchnia wewnętrzna przybrała barwę od pomarańczowocegla-
stej (40,31%) przez siwą, jasno- i ciemnobrunatną po czarną. 

Na zespole 66 ułamków partii brzegowych dokonano klasyfikacji typologicznej pod wzglę-
dem ukształtowania wylewów. Wylewy o esowatym przekroju i charakterystycznie poszerzonej kra-
wędzi zewnętrznej stanowią 31,82% (tabl. 7:9; 9:1). Trzynaście wylewów (19,7%) naczyń ukształ-
towano prawie pionowo (tabl. 7:7; 9:7; 10:8). Wylew o esowatym przekroju z krawędzią opracowaną 
w owalne zgrubienie ma jedenaście okazów (tabl. 9:6; 10:7). Poza tym rozpoznano partie brzegowe  
o znacznie profilowanej krawędzi, uzyskanej przez jego poszerzenie i wgłębienie wykonane pośrod-
ku (tabl. 7:14; 9:5), oraz okazy o profilu esowatym i krawędzi ściętej skośnie (tabl. 7:6, 10, 15) lub 
ścienionej (tabl. 9:3). Jeden wylew jest ukształtowany prawie pionowo o krawędzi pogrubionej, lek-
ko zaokrąglonej i wychylonej na zewnątrz (tabl. 7:12).

 Pod względem form naczyń dominują dwa typy garnków. Są to garnki baniaste z załomem 
brzuśca umieszczonym nieznacznie powyżej połowy wysokości naczynia, bez zaznaczonej szyjki,  
z wylewem o profilu esowatym, zazwyczaj o krawędzi zaokrąglonej (tabl. 9:6; 10:7) oraz garnki smu-
kłe o profilu esowatym z załomem brzuśca umieszczonym zazwyczaj w ⅔ wysokości formy. Naczy-
nia te cechuje obecność wylewów o krawędzi skośnie ściętej (tabl. 7:6; 9:9).

W pojedynczych egzemplarzach zidentyfikowano smukłe garnki dwustożkowe nawiązują-
ce do naczyń typu Menkendorf (tabl. 10:11; scHuldt 1956, s. 9-16; Łosiński, rogoSz 1983, s. 205-208, 
ryc. 178), garnki o tulipanowatym kształcie z wychylonym na zewnątrz wylewem (tabl. 7:15) oraz 
naczynia z krótkim wylewem uformowanym pionowo, oddzielonym od baniastego brzuśca poziomą 
bruzdą (tabl. 7:7).

Jeden fragment reprezentuje garnek częściowo obtaczany najprawdopodobniej o brzuścu 
dwustożkowym, zdobionym w górnej partii równoległymi bruzdami, przybierającymi formę orna-
mentu plastycznego, charakterystycznymi dla naczyń typu Tornow A (tabl. 7:12; dulinicz 2001,  
s. 54; BrzoStowicz 2002, s. 29-34).

Tylko czternaście fragmentów naczyń całkowicie ręcznie lepionych i częściowo obtacza-
nych jest zdobionych (1,72%). Na ośmiu ułamkach stwierdzono pasmo zwielokrotnionych linii fa-
listych wykonanych grzebykiem (ryc. 86:2b; tabl. 7:15), na czterech okazach nieregularne, poziome 
żłobki (ryc. 86:1a), na jednym kombinację odcisków zębów grzebienia i pasma poziomych żłobków 
(ryc. 86:5b). Także na jednym fragmencie odnotowano zdobienie w postaci doklejanych lub wymo-
delowanych wałków plastycznych.

W zespole ceramiki naczyniowej z poziomu 3 zidentyfikowano 308 fragmentów naczyń 
całkowicie obtoczonych na kole garncarskim, w tym: 38 wylewów, 19 górnych partii brzuśców, 
156 środkowych partii brzuśców, 71 dolnych partii brzuśców i 24 dna. Do schudzenia gliny uży-
to tłucznia (54,55%), w mniejszym stopniu piasku (22,73%) oraz tłucznia z piaskiem (22,72%).  
W 64,29% domieszka ma granulację od 1 do 3 mm. Domieszka głównie piasku o granulacji do 
1 mm stanowi ponad 36%. Ułamki noszące ślady całkowitego obtaczania mają przełamy przede 
wszystkim o grubości od 5 mm do 1 cm. Ponad 60% z nich jest jednobarwnych, co poświadcza 
bardziej kontrolowany proces wypału niż u naczyń całkowicie ręcznie lepionych i częściowo obta-
czanych z poziomów osadniczych 2 i 3. Obydwie powierzchnie mają zróżnicowaną barwę, głównie 

Ryc. 86. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Przegląd motywów zdobniczych 
na ceramice wczesnośredniowiecznej

Fig. 86. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Ornamental motifs on early 
medieval pottery

pomarańczowoceglastą lub siwą oraz w mniejszym stopniu jasno- i ciemnosiwą, czarną, ciemno-
szarą bądź kremową. 

 Pod względem wykonania partii brzegowych w grupie 38 wylewów 27 ma przekrój esowaty 
o brzegu równym grubości ścianki, ukośnie ściętym (tabl. 7:11; 9:8). Wylew wychylony na zewnątrz, 
delikatnie pogrubiony, o znacznie profilowanej krawędzi, uzyskanej przez jego poszerzenie i wgłę-
bienie wykonane pośrodku, reprezentuje dziesięć okazów. Niewielkie wklęśnięcie tuż poniżej tak 
ukształtowanego wylewu w ośmiu przypadkach może sprawiać wrażenie nieznacznie wykształco-
nej szyjki (tabl. 10:9). W analizowanym zbiorze zidentyfikowano wylew charakterystyczny dla na-
czynia z cylindryczną szyjką, ukształtowany pionowo, z krawędzią ściętą skośnie do wewnątrz.

 Dna naczyń całkowicie obtaczanych, głównie o średnicy 8-14 cm, są lekko wklęsłe ze ślada-
mi podsypki tłucznia bądź piasku. Tylko na czterech fragmentach den stwierdzono pierścień dookol-
ny wyodrębniony uskokiem (tabl. 7:16). Nie odnotowano znaków garncarskich.

 Na podstawie odtworzonych kształtów górnych partii naczyń i charakterystycznych frag-
mentów, ze względu na brak możliwości zrekonstruowania całych form, w zbiorze ceramiki całkowi-
cie obtaczanej z poziomu 3 rozpoznano wyłącznie garnki. 
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Najliczniej występują garnki dwustożkowe z łagodnie ukształtowaną wydętością brzuśca 
oraz nieznaczną wklęsłością powyżej tej strefy (tabl. 10:9). Rozpoznano też formy dwustożkowe  
z silnie zaznaczoną segmentacją, załomem umieszczonym w ⅔ wysokości naczynia i wygiętym wy-
lewem o znacznie profilowanej krawędzi. 

Stwierdzono również występowanie garnków o esowatym przekroju i łagodnym załomie 
brzuśca umieszczonym powyżej połowy wysokości formy (tabl. 9:8). Na podstawie partii brzegowej 
zidentyfikowano również garnek z cylindryczną szyjką o wysoko umieszczonej największej wydę-
tości brzuśca.

Na 93 fragmentach (30,19%) naczyń całkowicie obtaczanych z poziomu 3 zarejestrowano 
zdobienie, które w większości przypadków stanowią równoległe, regularne żłobki dookolne (ryc. 
86:1c). Znaczny udział (22,58%) stanowią także równoległe żłobki występujące w luźnym układzie 
(ryc. 86:1d). Na niektórych fragmentach górnych partii brzuśców odnotowano rzędy owalnych odcis- 
ków wykonanych grzebieniem (ryc. 86:5a), dookolne żłobki z rytą poziomą linią falistą (ryc. 86:2d)  
i pojedyncze lub podwójne pasma zwielokrotnionych rytych linii falistych (ryc. 86:2c).

Udział w poziomie 3 ceramiki całkowicie obtaczanej – która, jak już wspomniano, pojawia 
się w Wielkopolsce około połowy X wieku – wynosi 37,79%. Jej niewielki odsetek charakterystycz-
ny jest zwłaszcza dla materiałów zabytkowych datowanych na drugą połowę X wieku (cHudziak 
1995, s. 92). W zespole naczyń całkowicie obtaczanych z Ostrowa Radzimskiego zidentyfikowano 
głównie formy (zdobione przede wszystkim dookolnymi żłobkami) o przekroju dwustożkowym i eso-
watym. Podobne cechy techniczno-technologiczne i morfologiczno-stylistyczne zaobserwowano  
w zespołach ceramiki z Kruszwicy z poziomów datowanych na drugą połowę X-pierwszą połowę 
XI wieku (dzieduszycki 1982, s. 98-100) i Ostrowa Lednickiego z poziomu 3 datowanego na drugą 
połowę X-pierwszą połowę XI wieku (Łastowiecki 1989, s. 23-25). W zbiorze ceramiki z poziomu  
3 na Ostrowie Radzimskim rozpoznano fragment naczynia z cylindryczną szyjką. W Kruszwicy tego 
typu formy pojawiają się w poziomie 3 datowanym na przełom X i XI wieku (dzieduszycki 1982, s. 82), 
na Ostrowie Lednickim również w poziomie 3 (Łastowiecki 1989, s. 20). Na tej podstawie można przy-
jąć, że w drugiej połowie X wieku w północno-zachodniej części Ostrowa Radzimskiego na miejscu 
osady wzniesiono gród wczesnopiastowski otoczony wałem drewniano-ziemnym.

Poziom 4 – osada

Poziom ten stanowią warstwy VIIa, VII, VIa, VI i IV. Zalegają one na powierzchni całego wykopu, 
na reliktach wewnętrznego stoku wału drewniano-ziemnego, poza warstwą VI, którą odkryto w za-
chodniej partii wykopu (ryc. 58-60). Granicę dolną poziomu 4 wyznacza warstwa VIIa odkryta na 
stropie poziomu 3, będąca świadectwem pożaru, który strawił gród. Kolejne jednostki stratygraficz-
ne są efektem reorganizacji przestrzeni grodu po pożarze w celu przywrócenia trwałego osadnictwa. 
Na badanym odcinku wał przestał pełnić funkcje obronne, jego strop został w niewielkim stopniu 
zniwelowany, a utworzone plateau opadające łagodnie w kierunku zachodnim zostało zasiedlone. 
Warstwa IV dowodzi natomiast istnienia osady najprawdopodobniej bez elementów obronnych na 
zgliszczach grodu wczesnopiastowskiego. Na poziomie warstwy, którą stanowiła czarnobrunatna 
próchnica, relikty budynków były nieczytelne. Wydzielono jedynie obiekty będące pozostałościami 
pieców i palenisk otwartych. Pośrednio o budynkach naziemnych mogą świadczyć obiekty zareje-
strowane w spągu warstwy IV stanowiące w kilku przypadkach relikty umieszczonych poniżej pozio-
mu użytkowego piwniczek, w które zaopatrywano chaty średniowieczne (por. Pawlak, Pawlak 2008, 
s. 11-18, tam dalsza literatura). W warstwach i obiektach odkryto 120 przedmiotów zaliczonych do 
zabytków wydzielonych, m.in. noże żelazne (tabl. 12:23, 24, 26, 28), w tym jeden z ornamentowa-
ną motywem wici roślinnych obejmą rękojeści (tabl. 12:27, ryc. 87), gwoździe żelazne (tabl. 12:16, 
17), fragment grzebienia kościanego (tabl. 8:2), kabłączek skroniowy z brązu, okładzinę kościaną 
(tabl. 8:4), haczyki żelazne (tabl. 12:1, 2), wędzidła żelazne (tabl. 13:17, 22), srebrne monety, kolec  

Tablica 8. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina, wykop II. Zabytki wydzielone, 1, 3, 8, 9 – półprodukty 
z poroża, 2 – fragment grzebienia kościanego, 4-5 – fragment okładziny z poroża, 6 – kościana rączka noża, 7 – igła 
kościana, 10 – hetka kościana, 11 – łyżwa kościana, 12 – przedmiot kościany, 13-16 – przęśliki gliniane, 17 – osełka 
kamienna, 18-19 – gładzik kamienny (rys. Joanna Franczak, oprac. Andrzej Kowalczyk)

Plate 8. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Trench II. Single finds, 1, 3, 8, 9 – semi-fi-
nished antler items, 2 – bone comb fragment, 4-5 – fragment of antler cladding, 6 – bone knife handle, 7 – bone  
needle, 10 – bone clothing fastener, 11 – bone skate, 12 – bone item, 13-16 – clay spindle whorls, 17 – whetstone,  
18-19 – stone polisher (drawn by Joanna Franczak, prepared by Andrzej Kowalczyk)
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Tablica 9. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina, wykop II. Ceramika naczyniowa z pozio-
mu 3 (rys. Joanna Franczak, oprac. Andrzej Kowalczyk)

Plate 9. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Trench II. Pottery from Level 3 
(drawn by Joanna Franczak, prepared by Andrzej Kowalczyk)

Tablica 10. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina, wykop II. Ceramika naczyniowa z pozio-
mu 3 (rys. Joanna Franczak, oprac. Andrzej Kowalczyk)

Plate 10. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Trench II. Pottery from Level 3 
(drawn by Joanna Franczak, prepared by Andrzej Kowalczyk)
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kościany, misę żelazną (ryc. 88). W tej grupie monety, kabłączek skroniowy i nóż żelazny ze zdobioną 
obejmą rękojeści można uznać za wyznaczniki czasowe. Dwie monety to denary krzyżowe typu VII 
datowane na lata sześćdziesiąte-siedemdziesiąte XI wieku (szczegółowe opracowanie w rozdziale VI). 
Kabłączek skroniowy zaklasyfikowany do typu III wg Krystyny Musianowicz (1948-1949) i typu III, 
odmiany A wg Hanny Kóčki-Krenz (1993, s. 46-48), należy do najbardziej rozpowszechnionych form 
tej ozdoby datowanych od X wieku (zwłaszcza od drugiej połowy) do drugiej połowy wieku XIII, choć 
szczególnie często ozdoby tego typu i odmiany występują w zespołach datowanych na XI i XII wiek 
do pierwszej połowy XIII wieku (kóčka-krenz 1993, s. 48). 

Zbiór ceramiki naczyniowej z poziomu 4 liczy 7 654 ułamki oraz jeden zachowany prawie 
w całości garnek. Fragmenty naczyń kultury łużyckiej zarejestrowane na złożu wtórnym stanowią 
zaledwie 2,01%, a więc znacznie mniej niż w zespołach ceramiki z poziomu 2 i 3. Także na złożu 
wtórnym, w warstwie VIIa zarejestrowano fragment brzuśca naczynia kultury ceramiki sznurowej 
(tabl. 19:3, patrz s. 176). Okaz ten wykonano z gliny schudzonej drobnoziarnistą domieszką piasku 
i szamotu. Przełam o grubości 7 mm jest jednobarwny, jasnobrunatny. Powierzchnia zewnętrzna – 
mączysta, matowa, czarna – zdobiona jest charakterystycznymi odciskami sznura, wewnętrzna 
jest natomiast jasnobrunatna, przechodząca w pomarańczową. Pozostałe 7 484 ułamki i zachowane 

Ryc. 87. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Nóż żelazny z ornamentowaną 
motywem wici roślinnych obrączką rękojeści z około połowy XII wieku

Fig. 87. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Iron knife with a handle ring, 
ornamented with a floral motif, circa mid-12th century

Ryc. 88. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Misa żelazna

Fig. 88. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Iron bowl

prawie w całości naczynie reprezentują ceramikę wczesnośredniowieczną. 154 fragmenty (2,06%) 
zaklasyfikowano do ceramiki całkowicie ręcznie lepionej i częściowo obtaczanej. Występowanie 
tej grupy naczyń charakterystycznej dla starszych faz wczesnego średniowiecza (poziomów 2 i 3)  
w młodszych strukturach należy uznać za efekt częściowego zniszczenia śladów starszego osad-
nictwa na Ostrowie Radzimskim w czasie funkcjonowania osady w ramach poziomu 4. Pozostałe 
97,94% stanowią fragmenty naczyń całkowicie obtaczanych.

Grupę ułamków wczesnośredniowiecznych całkowicie ręcznie lepionych i częściowo obta-
czanych stanowią przede wszystkim środkowe partie brzuśców, niekiedy z załomem, w mniejszym 
stopniu wylewy oraz dna. Okazy wykonano z gliny schudzonej dużą ilością tłucznia o granulacji od  
1 do 3 mm (72,08%) i ponad 3 mm (27,92%). Na ułamkach stwierdzono ślady lepienia, na większych 
partiach górnych części naczyń także częściowego obtaczania. Przełamy o grubości od 7 mm do 1,3 
cm w zdecydowanej większości są dwubarwne. Powierzchnie wewnętrzna i zewnętrzna w wyniku 
wypału w niekontrolowanej atmosferze uzyskały barwy od pomarańczowoceglastej przez siwą i ja-
snobrunatną po czarną.

W niewielkim zbiorze dziewięciu wylewów rozpoznano formy o esowatym przekroju i za-
okrąglonej lub skośnie ściętej krawędzi (tabl. 11:2) oraz okazy ukształtowane prawie pionowo  
o zaokrąglonej krawędzi. Dna są płaskie (w tym jedno o rozpoznanej średnicy 8,5 cm), bez śladów 
podsypki. Na podstawie większych części naczyń z zachowanym wylewem zidentyfikowano garnek 
słabo profilowany o krawędzi ściętej ukośnie oraz naczynie dwustożkowe o wylewie ukształtowa-
nym prawie pionowo z krawędzią zaokrągloną.

Tylko na dwunastu ułamkach odnotowano ornament wykonany grzebieniem w postaci 
pojedynczego lub podwójnego pasma zwielokrotnionych rytych linii falistych (ryc. 86:2a, 2c), 
pasa rytych krzyży (ryc. 86:4a) i rytej linii falistej, pod którą występuje kilka poziomych żłobków 
(ryc. 86:2d). 

Najliczniejszą grupę ceramiki wczesnośredniowiecznej z poziomu 4 stanowią ułamki na-
czyń całkowicie obtaczanych na kole garncarskim. Okazy, których ponad 60% to brzuśce, wykonano  
z gliny żelazistej z domieszką dużej ilości tłucznia (65,13%), piasku (26,51%) i tłucznia z piaskiem 
(8,36%), o granulacji w zdecydowanej większości do 1 mm (61,04%). Fragmenty noszą ślady obta-
czania, w pojedynczych przypadkach lepienia z wałków i wygładzania. Naczynia całkowicie obta-
czane na kole garncarskim z poziomu 4 cechuje mniejsza grubość ścianek od okazów z poziomu 3; 
mają w większość przełamy o grubości od 6 do 8 mm, w ponad 58% są jednobarwne. Ich powierzch-
nie zewnętrzne i wewnętrzne w wyniku wypału przybrały głównie barwę pomarańczowoceglastą 
lub siwą, rzadziej stalowoszarą, jasno- i ciemnobrunatną oraz czarną. 

Partie brzegowe okazów są zróżnicowane pod względem formy, dominują wylewy z mocno 
wygiętymi brzegami o krawędziach nieznacznie i silnie profilowanych, które cechuje przede wszyst-
kim profilowanie powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej. Wylewy w profilu esowate mają krawę-
dzie wychylone na zewnątrz, niekiedy lekko pogrubione, nieznacznie profilowane krawędzie właści-
we, skośnie ścięte, zaokrąglone lub zaopatrzone w gzyms dolny łagodnie opracowany z profilowaną 
krawędzią zewnętrzną. Na garnkach z cylindryczną szyjką partie brzegowe są proste, zaokrąglone 
lub ścięte ukośnie z krawędzią wewnętrzną zaznaczoną gzymsem łagodnie profilowanym. Niewielki 
procent wylewów zaopatrzony jest we wrąb na krawędzi wewnętrznej. 

Dna o średnicy od 6 do 10,2 cm w zdecydowanej większości są wklęsłe (tabl. 14:10; 15:8, 9; 
18:6), niekiedy z bruzdą lub stopką. Na ponad 70% z nich zarejestrowano podsypkę popiołu i tłucz-
nia o granulacji do 1 mm i od 1 do 3 mm. Pojedyncze egzemplarze mają formę płaską i płaską z do-
okolnym pierścieniem. Wypukły guzek umieszczony centralnie na zewnętrznej partii dna będący 
najprawdopodobniej efektem naprawy tarczy koła garncarskiego odnotowano na dwóch okazach. 
Także na dwóch ułamkach zarejestrowano prostokątny negatyw po czopie, którym połączona była 
oś z tarczą koła garncarskiego (por. rzeźnik 1995, s. 30). Na czterech dnach wystąpiły wypukłe zna-
ki garncarskie – na dwóch swastyka (na jednym prawoskrętna, tabl. 18:8, na drugim lewoskrętna, 
tabl. 16:10), na kolejnym słabo czytelny znak, z odciskiem kilku wypukłych linii połączonych w trzy 
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kąty zwrócone wierzchołkami do środka37 (tabl. 20:2), na ostatnim zaś krzyż (tabl. 21:9). Opiera-
jąc się na pojedynczych naczyniach zachowanych prawie w całości i dużych fragmentach niekiedy 
wyklejonych w większe partie, w zbiorze ceramiki wczesnośredniowiecznej całkowicie obtaczanej 
rozpoznano prawie wyłącznie fragmenty garnków. Dwa fragmenty partii brzegowych reprezentują 
części niewielkich miseczek lub pucharków (tabl. 18:3; 19:2). Ich ścianki nieznacznie lejkowato roz-
chylające się ku górze w niedużej odległości od krawędzi lekko zachylają się do wnętrza naczynia. 

Najliczniejszą grupę stanowią garnki z wyodrębnioną szyjką o średnicy brzuśca mniejszej 
od wysokości pojemnika (tabl. 15:2, 4; 16:5; 17:7-8; 18:4; 19:4, 6, 7; 21:8). Ich wylewy o średnicy od 
13 do 19 cm (z wyjątkiem jednego garnka zasobowego o średnicy 22 cm) są mocno wychylone na ze-
wnątrz, a krawędzie silnie profilowane. Na szyjkach, prostych, nachylonych do wnętrza lub rzadziej 
wychylonych na zewnątrz naczyń, występuje zdobienie w postaci rytych linii falistych i dookolnych 
bruzd. Duży udział stanowią garnki o profilu esowatym, zarówno smukłe, jak i baniaste, o najwięk-
szej wydętości brzuśca umieszczonej powyżej połowy wysokości naczynia (tabl. 11:5; 14:1-2, 4-9, 
15:6; 16:2, 7; 17:1, 5-6; 18:1, 7; 19:1). Do pojemników o profilu esowatym zaliczony został również za-
chowany prawie w całości mały „kubkowaty” garnek o wysokości 9,6 cm, średnicy wylewu 10,1 cm 
i średnicy dna równej połowie średnicy wylewu (tabl. 17:6). Wartość największej wydętości brzuś-
ca jest nieznacznie większa od wysokości naczynia i umieszczona jest w jej połowie. Rozpoznano 
również garnki dwuelementowe ze zredukowaną szyjką, o załomie brzuśca umieszczonym powy-
żej połowy wysokości pojemników, niekiedy ostro zaznaczonym (tabl. 15:5; 16:1, 8-9; 17:6; 18:2, 9). 
W większości przypadków formy o średnicy brzuśca większej od wysokości pojemnika są bogato 
zdobione. Niewielki udział rozpoznanych form (12,5%) stanowią garnki z cylindryczną szyjką (tabl. 
11:4; 15:1, 4, 7; 16:3, 6; 18:5). Okazy o średnicy wylewów od 15,5 do 20,4 cm mają proste cylindrycz-
ne szyjki (w jednym wypadku zagiętą do wewnątrz). Największa wydętość brzuśca umieszczona 
jest powyżej połowy wysokości naczynia. Brzuśce są bogato zdobione, szyjki przeważnie pozostają 
nieornamentowane.

Na jednym ułamku brzuśca naczynia, najprawdopodobniej garnka, o niemożliwej do zre-
konstruowania formie, zarejestrowano ucho (tabl. 16:4). Wykonano je przez pionowe przekłucie 
owalnego i spłaszczonego guzka doklejonego nieznacznie powyżej największej wydętości brzuśca. 
Ucha na terenie dzisiejszej Polski na wczesnośredniowiecznych naczyniach słowiańskich należą 
do wyjątków. Analogiczne fragmenty uch pionowo przekłutych, usytuowanych pośrodku brzuśca, 
odkryto w Gdańsku w warstwach datowanych od końca XI do początku XIV wieku (lePówna 1968,  
s. 48-49, ryc. 6:a-c, f).

 W wypadku 52,45% ułamków odnotowano zdobienie. Ornamentowane są głównie górne 
partie naczyń od największej wydętości brzuśca po szyjkę. W porównaniu z okazami całkowicie ob-
taczanymi z poziomu 3 dekorację spotyka się również poniżej załomu brzuśca. Najwięcej (82,97%) 
fragmentów zdobią dookolne żłobki, w 64,84% są one równoległe i regularne (ryc. 86:1c). Ryte linie 
faliste nad poziomymi żłobkami dookolnymi (ryc. 86:2d) odnotowano na ponad 4% okazów. Motywy 
rytych linii tworzących krzyżyki, pasy linii poziomych poprzedzielane liniami pionowymi, zygzaki, 
owalne lub ukośne odciski zębów grzebieni nad poziomymi żłobkami, niekiedy z liniami falistymi, 
nacięcia lub skośne i proste nakłucia w kombinacji z poziomymi żłobkami odnotowano na kilkuna-
stu ułamkach. Wątek w formie odcisków wykonanych radełkiem o prostokątnym kształcie zębów, 
występujących w poziomych liniach, odnotowano na jednym fragmencie (ryc. 86:10; tabl. 14:2). 
Do wyjątkowych zdobień w analizowanym zbiorze należy zaliczyć skośne nacięcia tworzące mo-
tyw jodełki (ryc. 86:11c), odnotowane na wylewach dwóch garnków, na granicy brzuśca i szyjki, 
umieszczone na dwóch równoległych listwach plastycznych (ryc. 86:8c; tabl. 14), oraz motyw ple-
cionki na ułamkach garnka z cylindryczną szyjką (ryc. 86:9; tabl. 15:1) – spotykany sporadycznie na  

37 Identyczny znak garncarski jak na naczyniu z ornamentem antropomorficznym odkrytym na Ostrowie Radzimskim w 1948 
roku (ryc. 50; por. koStrzewSki 1948). Zaobserwowane cechy techniczno-technologiczne i morfologiczno-stylistyczne wska-
zują na wykonanie obydwu garnków w jednym warsztacie, przez jednego garncarza, na jednym kole garncarskim.

naczyniach wczesnośredniowiecznych m.in. z Wolina (stanisŁawski 2012, s. 98), Szczecina (Łosiński, 
rogoSz 1986, s. 39, ryc. 10) czy podgrodzia w Bninie, gm. Kórnik (szamaŁek, dudziak-jankowiakowa, 
karolczak 1979, s. 208, ryc. 60:2).

 Na podstawie wyznaczników czasowych, tj. zespołu ceramiki naczyniowej i zabytków wy-
dzielonych poziom 4 należy datować na połowę XI-drugą połowę XII wieku. Jak już napisano, granicę 
dolną poziomu 4 wyznacza warstwa VIIa będąca dowodem pożaru, który strawił zabudowę grodu 
około połowy XI wieku. Kolejne jednostki osadnicze aż po warstwę IV, wyraźnie oddzielające się od 
kolejnej młodszej struktury, należy datować na drugą połowę XI-drugą połowę XII wieku. 

Ceramikę wczesnośredniowieczną z poziomu 4 charakteryzuje 97,94% udziału naczyń 
całkowicie obtaczanych, wykonanych z glin żelazistych w ponad 60% schudzonych domieszką  
o granulacji do 1 mm. Analogiczne cechy techniczno-technologiczne zaobserwowano w ceramice  
z Ostrowa Lednickiego począwszy od poziomu 4 datowanego na drugą połowę XI wieku (Łastowiecki 
1989, s. 25, 30) i z Kruszwicy od poziomu 6 o ustalonej chronologii na połowę XI wieku (dzieduszycki 
1982, s. 89, 98-101). W zespole radzimskim przeważają cienkościenne garnki z wyodrębnioną szyjką 
i o profilu esowatym; wylewy mają mocno wychylone na zewnątrz, a krawędzie silnie profilowane. 
Poza tym udział większy niż 12% stanowią garnki o szyjkach cylindrycznych. Tego typu formy na-
czyń w znaczących ilościach występują również na Ostrowie Lednickim w zbiorach z poziomów 4-6 
datowanych na połowę XI-XII wiek (Łastowiecki 1989, s. 25-26). W stłuczce z Ostrowa Radzimskiego 
zaklasyfikowanej do poziomu 4 znajdują się garnki zaopatrzone na dnach w znaki garncarskie m.in. 
swastyki i krzyż. Swastyki na naczyniach z Kruszwicy zarejestrowano w materiałach datowanych 
od pierwszej połowy XI do pierwszej połowy XIV wieku (dzieduszycki 1982, s. 56), z Gdańska w stłucz-
ce ceramicznej z poziomów 5-9 datowanych na XII-XIII wiek (lePówna 1968, ryc. 24). Znak w formie 
równoramiennego krzyża odnotowano natomiast na dnach z Kruszwicy z poziomów datowanych na 
połowę XI-pierwszą połowę XIV wieku (dzieduszycki 1982, s. 56). 

Ramy czasowe ustalone na bazie ceramiki naczyniowej potwierdzają przedmioty: srebrne 
denary krzyżowe datowane na lata sześćdziesiąte-siedemdziesiąte XI wieku odkryte w warstwie 
VI i IV.
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Tablica 11. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina, wykop II. Ceramika naczyniowa 
z poziomu 4 (rys. Joanna Franczak, oprac. Andrzej Kowalczyk)

Plate 11. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Trench II. Pottery from  
Level 4 (drawn by Joanna Franczak, prepared by Andrzej Kowalczyk)

Tablica 12. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina, wykop II. Zabytki wydzielone, 1-2 – haczyki żelazne, 
3 – przedmiot ołowiany, 4-5 – fragment igły żelaznej, 6 – fragment sprzączki żelaznej, 7, 9 – haczyk żelazny, 8, 10, 
13-17 – gwoźdź żelazny, 11 – pierścionek brązowy, 12 – blaszka brązowa, 18 – nit żelazny, 19 – żelazne wahadło 
wagi szalkowej (?), 20 – fragment ostrza sierpa żelaznego, 21-24, 26-28 – nóż żelazny, 25 – koser żelazny, 29 – frag-
ment nożyc żelaznych (rys. Joanna Franczak, oprac. Andrzej Kowalczyk)

Plate 12. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Trench II. Single finds, 1-2 – iron hooks, 3 – lead 
item, 4-5 – iron needle fragment, 6 – iron buckle fragment, 7, 9 – iron hook, 8, 10, 13-17 – iron nail, 11 –bronze ring, 
12 – bronze plate, 18 – iron rivet, 19 – iron pendulum of weight scales (?), 20 – fragment of iron sickle blade, 21-24, 
26-28 – iron knife, 25 – iron pruning knife, 29 – fragment of iron scissors (drawn by Joanna Franczak, prepared by 
Andrzej Kowalczyk)
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Tablica 13. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina, wykop II. Zabytki wydzielone, 1-8 – żelazne groty 
bełtów, 9-16 – ołowiane kule do muszkietu, 17, 20, 22 – wędzidła żelazne, 18 – brązowy trzewik pochwy miecza, 
19, 21 – żelazne groty strzał (rys. Joanna Franczak, oprac. Andrzej Kowalczyk)

Plate 13. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Trench II. Single finds, 1-8 – iron crossbow  
boltheads, 9-16 – lead musket bullets, 17, 20, 22 – iron bits, 18 – bronze fitting of a scabbard, 19, 21 – iron spear- 
heads (drawn by Joanna Franczak, prepared by Andrzej Kowalczyk)

Tablica 14. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina, wykop II. Ceramika naczyniowa 
z obiektu 6/2012 – poziom 4 (rys. Joanna Franczak, oprac. Andrzej Kowalczyk)

Plate 14. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Trench II. Pottery from  
feature 6/2012 – Level 4 (drawn by Joanna Franczak, prepared by Andrzej Kowalczyk)
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Tablica 15. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina, wykop II. Ceramika naczyniowa 
z poziomu 4 (rys. Joanna Franczak, oprac. Andrzej Kowalczyk)

Plate 15. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Trench II. Pottery from  
Level 4 (drawn by Joanna Franczak, prepared by Andrzej Kowalczyk)

Tablica 16. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina, wykop II. Ceramika naczyniowa 
z poziomu 4 (rys. Joanna Franczak, oprac. Andrzej Kowalczyk)

Plate 16. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Trench II. Pottery from 
Level 4 (drawn by Joanna Franczak, prepared by Andrzej Kowalczyk)



ROZDZIAŁ II.     PRZEMIANY OSADNICZE W PRAHISTORII I ŚREDNIOWIECZU W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ ARCHEOLOGICZNYCHRADZIM. GRÓD I WIEŚ NA WARTĄ

174 175

Tablica 17. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina, wykop II. Ceramika naczyniowa 
z poziomu 4 (rys. Joanna Franczak, oprac. Andrzej Kowalczyk)

Plate 17. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Trench II. Pottery from  
Level 4 (drawn by Joanna Franczak, prepared by Andrzej Kowalczyk)

Tablica 18. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina, wykop II. Ceramika naczyniowa 
z obiektu 8/2012 – poziom 4 (rys. Joanna Franczak, oprac. Andrzej Kowalczyk)

Plate 18. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Trench II. Pottery from 
feature 8/2012 – Level 4 (drawn by Joanna Franczak, prepared by Andrzej Kowalczyk)
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Tablica 19. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina, wykop II. Ceramika naczyniowa 
z poziomu 4 (rys. Joanna Franczak, oprac. Andrzej Kowalczyk)

Plate 19. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Trench II. Pottery from  
Level 4 (drawn by Joanna Franczak, prepared by Andrzej Kowalczyk)

Tablica 20. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina, wykop II. Ceramika naczyniowa 
z poziomu 4 (rys. Joanna Franczak, oprac. Andrzej Kowalczyk)

Plate 20. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Trench II. Pottery from 
Level 4 (drawn by Joanna Franczak, prepared by Andrzej Kowalczyk)
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Poziom 5 – gród kasztelański (faza I)

Poziom 5 tworzy warstwa III wraz z reliktami budynku mieszkalnego (obiektu 1/2003) w centralnej  
i północno-wschodniej części wykopu II oraz warstwy VII/VIII-IIa w wykopie I (ryc. 57, 59-60,  
78-79). Jednostki te są świadectwem znaczącej reorganizacji przestrzeni północno-zachodniej partii 
wyspy najprawdopodobniej w wyniku zmiany sytuacji politycznej, w której konsekwencji Radzim 
oraz bród przez Wartę ponownie zyskały na znaczeniu. Na plateau wzniesienia, będącego pozostało-
ściami wału drewniano-ziemnego z drugiej połowy X wieku (poziom 3), zasiedlonego w połowie XI-XII 
wieku (poziom 4), wzniesiono drewniany budynek mieszkalny o powierzchni około 42 m2. Na wschód 
od niego (poza wzniesieniem) wybudowano również wał ziemny, którego relikty odkryto w wykopie I 
(warstwy Vb-III). Uchwycono w nim środkową i zewnętrzną (wschodnią) część wału o zachowanej 
wysokości 2 m oraz połowę szerokości u podstawy wynoszącą 8,8 m (ryc. 57). Relikty budynku na 
plateau wzniesienia od środkowej części wału oddalone są o około 31 m. Obydwa obiekty oddzie-
la rów (dawna fosa), którego najgłębszy punkt znajduje się na poziomie 48,57 m n.p.m., tj. 2,22 m 
poniżej maksymalnej wysokości wału zachowanej w wykopie i 93 cm (podobnie jak w pozostałych 
przypadkach) poniżej warstw niwelujących teren pod nasyp ziemny oraz 4,3 m poniżej reliktów kle-
piska budynku mieszkalnego. Na obecnym etapie badań nie można dokładnie określić przebiegu 
wału ziemnego. Współczesny układ pagórków wraz z lekko łukowato przebiegającym podłużnym 
nasypem zidentyfikowanym w części wschodniej jako odcinek wału ziemnego może sugerować, 
że najprawdopodobniej miał on kształt podkowy i częściowo od wschodu, południa i południowego 
zachodu otaczał centralne wyniesienie, na którym odkryto relikty budynku mieszkalnego. Jednak 
bardziej prawdopodobne jest, że ów wał przebiegał – zgodnie z tym, co w artykule pt. O grodach wiel-
kopolskich napisał Ignacy Zakrzewski (1887, s. 8-10) – mniej więcej lekko łukowato z północy na 
południe, przecinał w poprzek Ostrów Radzimski, pokrywając się w części północnej i środkowej ze 
zidentyfikowanym odcinkiem wału ziemnego. Autor przytaczanego opracowania wskazał również 
istnienie drugiego wału oddzielonego od pierwszego fosą, współcześnie prawie zupełnie nieczytel-
nego w terenie (por. ryc. 8). 

Zarejestrowana w wykopie I sytuacja stratygraficzna wskazuje na to, że przed budową wału 
dokonano niwelacji i stabilizacji terenu (warstwy VII/VIII-IVd). Następnie wykonano zasadniczy 
nasyp zachowany do wysokości 2 m (warstwy IVc-IVa). Jego zewnętrzny stok osunął się w czasie 
usypywania lub niedługo po wybudowaniu wału, czego świadectwem są warstwy III/IV i III. Na 
reliktach wału zalega struktura poświadczająca intensywne osadnictwo w ramach poziomu 5 (war-
stwa IIa; ryc. 57). 

W warstwach tworzących wał ziemny w wykopie I nie odkryto drewnianych konstrukcji ani 
ich pozostałości (powszechnie stosowanych w budowie umocnień obronnych przede wszystkim we 
wczesnym średniowieczu). U podstawy budowli odkryto kamienie tworzące rodzaj bruku stabili-
zującego nasyp, w którym licznie wystąpiły pradziejowe i wczesnośredniowieczne zabytki archeo- 
logiczne (kościesza-kosmowski 2008, s. 73-75). Do budowy wału użyto dostępnych na wyspie mate-
riałów m.in. ziemi, piasku, gliny i kamieni, niszcząc ślady starszego osadnictwa (por. kurnatowSka 
2008, s. 66), dlatego w nasypie odkryto dużą liczbę zabytków, jednak ich zdecydowana większość 
zalegała na złożu wtórnym. W strukturach wału z poziomu 5 wyeksplorowano 47 tzw. zabytków 
wydzielonych (m.in. przęśliki ceramiczne, kolce kościane), jednak żaden z nich nie jest uznawany za 
wyznacznik czasowy.

Chronologię wału oparto na analizie ceramiki naczyniowej, masowo zarejestrowanej  
w większości warstw. W jednostkach zaklasyfikowanych do poziomu 5 odkryto 8 260 fragmentów na-
czyń ceramicznych, z czego 117 (1,42%) to ułamki pojemników kultury łużyckiej, 8 143 (98,58%) zaś  
zaklasyfikowano do ceramiki wczesnośredniowiecznej. Zbiór tworzą bardzo małe ułamki, w więk-
szości przemieszane w obrębie wydzielanych struktur, tylko w pojedynczych przypadkach dające  
się połączyć w większe części naczyń. Nie stwierdzono znacznych odchyleń w udziałach procen-
towych ceramiki z poszczególnych warstw pod względem cech techniczno-technologicznych  

Tablica 21. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina, wykop II. Ceramika naczyniowa, 
1-7 – poziom 5, 8-9 – poziom 4 (rys. Joanna Franczak, oprac. Andrzej Kowalczyk)

Plate 21. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Trench II. Pottery, 1-7 –  
Level 5, 8-9 – Level 4 (drawn by Joanna Franczak, prepared by Andrzej Kowalczyk)
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i morfologiczno-stylistycznych. W zespole ceramiki wczesnośredniowiecznej z warstw wałowych 
ułamki naczyń całkowicie ręcznie lepionych i częściowo obtaczanych stanowią 9,1%, a całkowicie ob-
taczanych – 90,9%. Ceramika wczesnośredniowieczna reprezentuje materiały zbliżone do tych, które 
pozyskano z poziomu 4 z wykopu II. Na tej podstawie można twierdzić, że budowniczowie, usypując 
wał ziemny, zniszczyli relikty osadnictwa z połowy XI-XII wieku. W warstwach tych występują rów-
nież nieliczne większe fragmenty garnków całkowicie obtaczanych o profilu esowatym i krawędziach 
profilowanych. Okazy wykonano z gliny żelazistej schudzonej domieszką piasku o granulacji do  
1 mm i przełamach jednobarwnych. W górnych partiach brzuśce zdobione są owalnymi odciskami 
lub ukośnymi nacięciami układającymi się w poziome dookolne pasmo, pod którymi często wystę-
pują równoległe, szerokie, płytkie, dookolne bruzdy (tabl. 22:9). Tego typu ornament występuje na 
licznych fragmentach z warstwy III w wykopie II. Warstwa IIa w wykopie I powstała po wybudo-
waniu umocnień, poświadcza ona intensywne osadnictwo w północno-zachodniej części Ostrowa 
Radzimskiego. W jej obrębie rozpoznano warstwę IIb będącą świadectwem powodzi. W warstwach 
(głównie w IIa) odkryto ceramikę naczyniową w zdecydowanej większości wczesnośredniowieczną 
całkowicie obtaczaną analogiczną do zbioru z warstwy III z wykopu II.

W wykopie II do poziomu 5 zaklasyfikowano warstwę III i odkryte w jej części spągowej re-
likty budynku mieszkalnego (ryc. 59-60, 78-79). Jak już wspomniano, budynek mieszkalny, w rzucie 
płaskim zbliżony do kwadratu o długości boków około 6,5 m, wybudowano w północno-centralnej 
części plateau na pozostałościach osadnictwa datowanego na drugą połowę XI-drugą połowę XII 
wieku. Lokalizacja na wysokim wyniesieniu zapewniała ochronę przed powodziami, utrudniała zdo-
bycie przez najeźdźców i co bardzo istotne – umożliwiała obserwację brodu i części niezadrzewionej 
doliny Warty. Z nowożytnych źródeł wiadomo, że w najbliższej okolicy wsi Radzim na lewym i pra-
wym brzegu rzeki znajdowały się pola uprawne obecnie porośnięte lasem. Potencjalne pole obser-
wacji z poziomu współczesnej wysokości centralnego kopca ilustruje analiza widoczności (ryc. 89). 
Górna część kopca (wyniesienia) została zniwelowana, stąd zachowała się jedynie najniższa partia 
budynku – jego podłoga, którą na poziomie przyziemia stanowiło klepisko z warstwy gliny zalega-
jącej na luźno ułożonym bruku kamiennym. Nie zachowały się dolne partie ścian. Bezpośrednio na 
klepisku i w jego otoczeniu zalegała warstwa gruzowiska, składająca się z czarno-brunatnej próch-
nicy z przepalonymi kamieniami, bryłami polepy z negatywami konstrukcji drewnianych i ślada-
mi opalenia oraz licznymi węglami drzewnymi (warstwa III). Ściany budynku najprawdopodobniej 
wzniesione były w konstrukcji szkieletowej. Mogą o tym pośrednio świadczyć negatywy elemen-
tów drewnianych na bryłach polepy oraz brak dołków posłupowych na obrzeżach zarysu obiektu. 
W warstwie III i w obrębie reliktów budynku stwierdzono ponad 10 tys. brył polepy, z czego zebra-
no blisko 6 tys. największych i najbardziej przydatnych do badań (wymiary największych z nich 
wynoszą 23  ×  15 cm). Jako budulca użyto gliny żelazistej niestarannie wymieszanej i zarobionej  
z drobną sieczką. Ponadto w masie stwierdzono naturalne zanieczyszczenia organiczne i mineralne 
m.in. kilkumilimetrowej wielkości białe grudki margla, gipsu i kamyki o rozmiarach do kilku cen-
tymetrów. Pod wpływem wysokiej temperatury glinobitka uległa wypaleniu, uzyskując barwę od 
żółtopomarańczowej przez czerwoną po ciemnosiwą. We fragmentach polepy spaleniu uległa rów-
nież domieszka i zanieczyszczenia organiczne, pozostawiając niewielkie pory, niekiedy z popiołem. 
Na ponad 150 okazach stwierdzono negatywy konstrukcji drewnianych (ryc. 90). W zdecydowanej 
większości są to negatywy po gałęziach o średnicy od 2,5 do 5 cm, ustawionych równolegle wzglę-
dem siebie, w rozstawie od 5 mm do 2 cm. Na kilku bryłach prostopadle do śladów po gałązkach 
występują negatywy belek/desek o grubości od 5 do 7 cm. 

Ilość odkrytej polepy oraz negatywy elementów drewnianych pozwalają stwierdzić,  
że ściany budynku wzniesiono w konstrukcji szachulcowej. Między belkami tworzącymi kratownicę 
z ukośnymi zastrzałami, wmontowano plecionki z gałęzi, które następnie oblepiono glinobitką. Stan 
zachowania reliktów nie pozwala ustalić, czy obiekt miał więcej niż jedną kondygnację. 

Warstwa III jest świadectwem zniszczenia budynku w wyniku pożaru, brak wyraźnej  
warstwy osadniczej na zewnątrz obiektu pozwala przypuszczać, że do spalenia domu doszło  

Ryc. 90. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Bryła polepy z negatywami 
konstrukcji drewnianych z reliktów obiektu 1/2003

Fig. 90. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Lump of daub with  
negatives of wooden constructions from the relics of feature 1/2003

Ryc. 89. Analiza widoczności z plateau kopca na Ostrowie Radzimskim, uzyskana na podstawie 
numerycznego modelu terenu. Analizie poddano współczesną rzeźbę terenową Ostrowa 
Radzimskiego oraz jego najbliższego krajobrazu. Punkt obserwatora znajduje się na wy-
sokości 1,7 m nad poziomem gruntu

Fig. 89. DEM-derived viewshed from the plateau of the mound at Ostrów Radzimski, based on 
the analysis of the contemporary terrain of Ostrów Radzimski and the surrounding land- 
scape. Vantage point at 1.7 m above ground level



ROZDZIAŁ II.     PRZEMIANY OSADNICZE W PRAHISTORII I ŚREDNIOWIECZU W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ ARCHEOLOGICZNYCHRADZIM. GRÓD I WIEŚ NA WARTĄ

182 183

w niedługim czasie po jego wzniesieniu. Być może najwyżej kilka lat po jego wybudowaniu i za-
mieszkaniu, o którym świadczy duża liczba odkrytych materiałów masowych i zabytków wydzie-
lonych. Bardzo duża ilość kamieni, węgli drzewnych i przede wszystkim polepy obrazuje natomiast 
znaczne rozmiary gmachu.  

W zachowanych in situ reliktach dolnej partii budynku i warstwie powstałej po jego spaleniu 
odkryto 36 zabytków wydzielonych, m.in. monetę srebrną z końca XI wieku (naśladownictwo de-
nara kolońskiego), gwoździe żelazne (tabl. 12:13-14), przęśliki zarówno ceramiczne (tabl. 8:13), jak  
i z różowego łupku, fragment bieguna żarna kamiennego, ułamek grzebienia (ryc. 91), osełkę kamien-
ną, kolce kościane, żelazny grot bełtu (tabl. 13:5), noże żelazne (ryc. 12:22), łyżwę kościaną (tabl. 
8:11). Moneta srebrna z końca XI wieku odkryta została na złożu wtórnym, podobnie jak i inne ma-
teriały z warstwy III, na przykład fragmenty ceramiki kultury łużyckiej. Ponieważ pozostałe przed-
mioty nie są wyznacznikami czasowymi, więc chronologię oparto na analizie ceramiki naczyniowej.

Ryc. 91. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. 
Murowana Goślina. Fragment kościanego 
grzebienia 

Fig. 91. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowa-
na Goślina Commune. Bone comb fragment

Ryc. 92. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Udział grup naczyń w zespole ceramiki z poziomu 5, 
1 – ceramika kultury łużyckiej, 2 – ceramika wczesnośredniowieczna całkowicie ręcznie lepiona i częściowo obta-
czana, 3 – ceramika wczesnośredniowieczna całkowicie obtaczana

Fig. 92. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. The proportion of particular groups of vessels 
in the total pottery assemblage from Level 5, 1 – Lusatian pottery, 2 – early medieval hand-formed pottery and 
hand-formed and roughly wheel-finished pottery, 3 – early medieval slow-wheel made pottery

W warstwie III i w reliktach budynku mieszkalnego (obiektu 1/2003) odkryto łącznie 7 360 
fragmentów ceramiki naczyniowej (tab. 4), z których 525 (7,13%) reprezentuje naczynia kultury łu-
życkiej. Ceramika wczesnośredniowieczna liczy 6 835 fragmentów (ryc. 92). W zespole tym rozpo-
znano 6 558 ułamków (95,95%) naczyń całkowicie obtaczanych i 277 okazów (4,05%) całkowicie 
ręcznie lepionych i częściowo obtaczanych. 

Zespół fragmentów naczyń całkowicie ręcznie lepionych i górą obtaczanych podobnie jak 
ceramika pradziejowa odkryty został na złożu wtórnym. Charakteryzuje się ułamkowym stanem 
zachowania, a pod względem techniczno-technologicznym i morfologiczno-stylistycznym jest ana-
logiczny do grup z poziomu 3 oraz w mniejszym stopniu poziomu 4. 

 W obrębie zbioru ceramiki całkowicie obtaczanej z poziomu 5 rozpoznano 592 wylewy, 5 210 
brzuśców, 755 den i fragment pokrywki. Naczynia wykonano z gliny żelazistej schudzonej w 67,82% 
domieszką drobnoziarnistą: tłucznia (48,91%), piasku (39,21%) bądź tłucznia i piasku (11,88%). 
Tylko na 128 ułamkach, reprezentujących dolne partie naczyń, zarejestrowano pojedyncze śla-
dy lepienia. Przełamy fragmentów naczyń mają grubość od 6 do 9 mm, w 52,34% są jednobarw-
ne. Powierzchnie zewnętrzne w wyniku wypału uzyskały w 31,03% kolor pomarańczowoceglasty,  
w 22,52% czarny, w 19,86% siwy, w 19,15% ciemnosiwy, w 7,27% ciemnobrunatny i w 0,17% kre-
mowy. Powierzchnia wewnętrzna zdecydowanej większości okazów jest czarna, w znacznie mniej-
szym stopniu pomarańczowoceglasta, siwa lub ciemnobrunatna. 

Partie brzegowe naczyń są mniej zróżnicowane w porównaniu z zespołem z poziomu 4. 
Profilowana jest krawędź właściwa i zewnętrzna, a tylko w pięciu przypadkach wewnętrzna.  

Dominują wylewy o profilu esowatym, o krawędzi wychylonej na zewnątrz, skośnie ściętej lub profi-
lowanej powierzchni zewnętrznej (tabl. 21:2-3, 5). Podobnie ukształtowane są wylewy pojemników 
z wyeksponowaną szyjką (tabl. 21:6). Partie brzegowe garnków z cylindryczną szyjką są natomiast 
ścięte ukośnie do wnętrza pojemnika, w dwóch przypadkach krawędź zewnętrzna jest profilowana  
(tabl. 21:1). Tylko na 5,32% partii brzegowych występuje wrąb na pokrywkę. 

Dna w 93,12% są wklęsłe, ich średnica wynosi od 7,7 do 12 cm. Na większości stwierdzono 
podsypkę tłucznia i popiołu o granulacji do 1 i 1-3 mm. Sześć den jest płaskich z pierścieniem dookol-
nym. Na powierzchni zewnętrznej den zarejestrowano ślady po drewnianych tarczach kół garncar-
skich i nakładkach (tabl. 21:7), natomiast na dwóch – wypukłe znaki garncarskie w formie krzyża 
maltańskiego i równoramiennego o prostokątnych ramionach (tabl. 21:9). 

Fragmenty diagnostyczne, niekiedy połączone w większe partie pojemników, umożliwiły 
rozpoznanie garnków i części jednej pokrywki (tabl. 21:4). W zespole ceramiki całkowicie obtacza-
nej z poziomu 5 najliczniej wystąpiły garnki o profilu esowatym. Ich wylewy o średnicy od 20 do 
26 cm są wychylone na zewnątrz, a krawędzie profilowane. Średnica mierzona w największej wy-
dętości brzuśca tych okazów umieszczonej powyżej połowy wysokości jest większa od całkowitej 
wysokości naczynia. 

W porównaniu z poziomem 4 znacznie zmalała liczba garnków z wyodrębnioną szyjką. Zbli-
żone są one wielkością do form o esowatym profilu, ich wylewy są mocno wychylone na zewnątrz, 
a brzegi profilowane od strony zewnętrznej. Szyjki są nachylone do wnętrzna garnków, a na górnych 
częściach brzuśców zawsze występuje zdobienie w postaci dookolnych żłobków, nad którymi często 
umieszczano ukośne nacięcia (tabl. 21:6).

 W analizowanym zespole nie stwierdzono garnków dwuelementowych ze zredukowaną 
szyjką, natomiast zidentyfikowano części pojemników z cylindryczną szyjką. Okazy stanowiące 
najmniej liczną grupę rozpoznanych form mają proste, nieornamentowane, cylindryczne szyjki za-
kończone wylewem o krawędzi ściętej ukośnie do wnętrza pojemników. Największa wydętość brzu-
śca prawie zawsze położona jest powyżej połowy wysokości naczynia.

 W zbiorze ceramiki z poziomu 5 rozpoznano niewielki fragment pokrywki (ryc. 21:4). Brak 
zachowanej partii brzegowej i uchwytu uniemożliwia opisanie formy. Ułamek stanowi część po-
krywki łagodnie wypukłej, wykonanej z gliny żelazistej schudzonej domieszką piasku o granula-
cji 1-3 mm. Powierzchnia zewnętrzna jest bogato zdobiona kompozycjami linii rytych, umieszczo-
nych w dookolnych pasach, pochylonych w tym samym i przeciwnym kierunku lub tworzących  
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Tablica 22. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina, wykop I. Ceramika naczyniowa 
z poziomu 5 (rys. Joanna Franczak, oprac. Andrzej Kowalczyk)

Plate 22. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Trench I. Pottery from  
Level 5 (drawn by Joanna Franczak, prepared by Andrzej Kowalczyk)

zygzak. Zarówno obydwie powierzchnie, jak i jednowarstwowy przełam są barwy siwej, co świadczy 
o kontrolowanej (jednolitej) atmosferze wypału. Przełam o grubości 1,5 cm oraz rozmiar fragmentu 
dowodzą, że pokrywką „grubej roboty” przykrywano naczynie dużych rozmiarów najprawdopodob-
niej o funkcji zasobowej. Równie bogato zdobione pokrywki, jednak „delikatniejszej budowy”, zna-
ne są z Gdańska z poziomów datowanych od końca X do połowy XII wieku (lePówna 1968, s. 43-46). 

Ornament odnotowano na 46,17% ułamkach naczyń, 53,54% z nich zdobią dookolne żłob-
ki równoległe i regularne (ryc. 86:1c), natomiast nieregularne 35,42% (ryc. 86:1b). Owalne odciski 
układające się w pojedynczy poziomy dookolny pas na górnych partiach naczyń (brzuścach lub 
szyjkach) odnotowano na 2,21% zdobionych ułamków (ryc. 86:6a). Na pięciu fragmentach owe 
odciski tworzą podwójny, poziomy pas (ryc. 86:6b), na sześciu umieszczono je między poziomymi 
i równoległymi dookolnymi żłobkami (ryc. 86:6e). Listwy plastyczne rozpoznano na 0,88% okazów 
(ryc. 86:12). Ukośne nacięcia podkreślające górną część brzuśca lub szyjkę stwierdzono na czterech 
fragmentach (ryc. 86:7a). W 19 przypadkach ukośnym nacięciom towarzyszą dookolne żłobki rów-
noległe i regularne (ryc. 86:7b-e). Nacięcia w większości pochylone są w prawą stronę i znajdują się 
nad żłobkami. Poza tym rozpoznano zdobienie w postaci rytych linii falistych pojedynczych (ryc. 
86:2a) i zwielokrotnionych (ryc. 86:2b) oraz odciski zębów grzebienia występujące nad dookolny-
mi żłobkami (ryc. 86:5c). W porównaniu z poziomem 4 w zespole z poziomu 5 odnotowano nieco 
mniejszy odsetek ceramiki zdobionej. W obydwu dominują żłobki dookolne, zarówno te regularne, 
jak i nieregularne, stwierdzone w podobnym udziale procentowym. W zbiorze ceramiki z poziomu 5 
zmniejszyła się frekwencja motywów rytych w formie linii falistych w porównaniu z zespołem  
z poziomu 4, natomiast zwiększył się udział żłobków dookolnych i ukośnych nacięć, przy zupełnym 
braku motywów liniowych wykonanych kółkiem zębatym, a ponadto zdobień na krawędzi wyle-
wów oraz na listwach plastycznych. Na okazach z poziomu 5 stwierdzono standaryzację dekoracji 
umieszczanej na pojemnikach oraz brak nowych wątków zdobniczych.

 Zespół ceramiki z poziomu 5 należy datować na koniec XII-pierwszą połowę XIII wieku. 
Stłuczkę wczesnośredniowieczną charakteryzuje 95,95% udziału pojemników całkowicie obta-
czanych. Fragmenty naczyń kultury łużyckiej oraz wczesnośredniowiecznych ręcznie lepionych  
i częściowo obtaczanych wystąpiły na złożu wtórnym. W grupie ułamków całkowicie obtaczanych 
z poziomu 5 odnotowano większy udział okazów schudzonych domieszką drobnoziarnistą w porów-
naniu z poziomem 4, natomiast zmniejszyła się liczba ułamków zdobionych. Nie zaobserwowano 
znaczących różnic w grubości przełamów. W grupie z poziomu 5 zarejestrowano nieznacznie mniej 
okazów o przełamie jednobarwnym. W opisywanym zespole stwierdzono standaryzację dekoracji 
oraz brak nowych wątków zdobniczych. Partie brzegowe naczyń są mniej zróżnicowane w porów-
naniu z zespołem z poziomu 4. Dominują garnki o profilu esowatym, natomiast zmniejszył się udział 
naczyń z wyodrębnioną szyjką i z cylindryczną szyjką. Mniejszą różnorodność form naczyń wraz  
z malejącą liczbą nowych podgrup krawędzi i wątków zdobniczych stwierdzono w zespole ceramiki 
naczyniowej z poziomu 12 datowanego na pierwszą połowę XIII wieku w Kruszwicy (dzieduszycki 
1982, s. 87). 

Z materiałów zarejestrowanych na klepisku stanowiącym podłogę budynku mieszkalnego 
wyselekcjonowano fragment kości i węgiel drzewny, dla których wykonano datowanie 14C. W wy-
niku analizy stwierdzono, że zarówno kość, jak i węgiel drzewny z prawdopodobieństwem 95,4% na-
leży datować na drugą połowę XII-pierwszą połowę XIII wieku (więcej na ten temat w rozdziale XII). 
Wyniki datowania 14C potwierdzają ustalenia oparte na analizie cech techniczno-technologicznych 
i morfologiczno-stylistycznych ceramiki naczyniowej. 

Na podstawie wyników analizy naczyń ceramicznych oraz rezultatów datowania radio-
węglowego chronologię poziomu 5 ustalono na koniec XII-pierwszą połowę XIII wieku. W zespole 
stłuczki naczyniowej z poziomu 5 nie zarejestrowano ceramiki stalowoszarej. Nie wystąpiła ona tak-
że w Kruszwicy na poziomie 13 datowanym na okres od połowy XIII wieku do 1271 roku (dzieduszycki 
1982, s. 87), jak również w Bninie w warstwach F2 i F3 (z wykopu 26), datowanych na połowę XIII 
wieku (krauSe 1976, s. 54).
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Poziom 6 – gród kasztelański (faza II)

Poziom 6 stanowią warstwy IIb i IIa z wykopu II wraz z odkrytymi reliktami zabudowy oraz jednost-
ki Ie-Ib z wykopu I (ryc. 57-60). W niedługim czasie po spaleniu budynku mieszkalnego datowanego 
na koniec XII-pierwszą połowę XIII wieku (z poziomu 5), i najprawdopodobniej zniszczeniu większo-
ści zabudowy grodu kasztelańskiego, ponownie zasiedlono plateau wzniesienia. W wykopie I nie 
zarejestrowano śladów przebudowy wału ziemnego. Jedynie na jego reliktach odkryto kolejne jed-
nostki stratygraficzne Ic i Ib (świadczące o późniejszym osadnictwie w północno-zachodniej części 
Ostrowa Radzimskiego) oraz warstwy powodziowe Ie i Id.

Na plateau wzniesienia w wykopie II, na poziomie warstwy IIb, odkryto relikty dwóch zbli-
żonych pod względem wielkości, kształtu i wypełniska równoczasowych budynków mieszkalnych 
(ryc. 78-80). Żadnej z chat nie uchwycono w całości, co uniemożliwia określenie ich wielkości.  
W rzucie płaskim miały kształt prostokątny, o długości dłuższego boku około 7-8 m. Pozostałości bu-
dynków stanowiły nadpalone belki i dranice głównie dębowe, zachowane w postaci „sprasowanych” 
zwarto przylegających do siebie węgli drzewnych. Dolne fragmenty ścian zachowały się w postaci 
rzędów ułożonych na sobie do trzech „warstw” węgli drzewnych będących pozostałościami spalo-
nych belek dębowych. Między innymi po ich układzie w odsłoniętym narożniku jednej chaty (końce 
belek ściany dłuższej i krótszej zalegały na sobie oraz wystawały za obrys obiektu) można twier-
dzić, że budynki wzniesiono w konstrukcji zrębowej. Wewnątrz obydwu chat odkryto relikty pieców,  
a w jednej z nich szczątki drewnianej podłogi. Na poziomie warstwy IIb w pobliżu pozostałości bu-
dynków odkryto również dołek posłupowy i jamę o nieokreślonej funkcji. Stan zachowania reliktów 
chat pozwala wnioskować, że uległy one zniszczeniu wskutek pożaru. Bezpośrednio na ich szcząt-
kach zalegała warstwa IIa, w której obrębie odkryto silnie naruszony i w znacznej części rozebrany 
fundament kamienny budynku czworobocznego, wzniesionego na środku wyniesienia (ryc. 81). Ów 
fundament (obiekt 2/2003) o szerokości dochodzącej do 1 m i jego rumowisko wykraczały poza ob-
ręb wykopu, przez co nie można określić wielkości obiektu. W warstwie IIa wokół rumowiska odkry-
to bryły polepy z negatywami odcisków belek i patyków (por. kościesza-kosmowski 2008, s. 75-78). 
Być może są to szczątki drewnianych ścian budynku, w którym wolne przestrzenie między elemen-
tami drewnianymi uzupełniono glinobitką. Jednak niewielka liczba polepy w porównaniu ze stanem 
odnotowanym w poziomie 5 może wskazywać na użycie glinobitki tylko do wylepiania niewielkich 
przestrzeni w ścianach budynku. Jak już napisano, górne partie fundamentu zostały naruszone przez 
system korzeniowy dużego drzewa rosnącego na szczycie stożka, po części także zostały rozebrane, 
o czym świadczą wyeksplorowane w stropowej partii kamieni dwa ułamki nowożytnej, toczonej na 
kole garncarskim ceramiki ceglastej oraz miedziany szeląg koronny z 1663 roku. Być może właśnie 
o tych fundamentach pisał w „Przyjacielu Ludu” Gumpert – „radzca ziemi powiatu obornickiego” – 
że na Ostrowie Radzimskim „przed kilku jeszcze laty były fundamenta i sklepy ogromnego gma-
chu jakiegoś” (GumPert 1843, s. 114-115). Z informacji tych wynika, że jeszcze w pierwszej połowie 
XIX wieku na wyspie znajdowały się relikty bliżej nieokreślonej budowli zachowanej na poziomie 
fundamentów i sklepień. Zważywszy na brak innych kamiennych elementów na Ostrowie Radzim-
skim, zaproponowana teza wydaje się słuszna. Na obecnym etapie badań nie można jednoznacz-
nie wskazać przyczyny zniszczenia i porzucenia budynku. Na pożar mogą pośrednio wskazywać 
silnie przepalone fragmenty naczyń ceramicznych wydobyte z wnętrza obiektu, charakteryzujące 
się zniekształceniami, spękaniami, zmianą pierwotnej barwy i częściowym roztopieniem domieszki 
schudzającej (tabl. 23:1; Buko 2003, s. 258).

W warstwie IIa, około 2 m od obiektu 2/2003 w kierunku północnym, zarejestrowano frag-
ment pieca kopułowego (obiekt 3/2003; ryc. 58). Zdecydowana większość reliktów tego urządzenia 
wykraczała poza obręb wykopu, dlatego nie można określić jego funkcji ani opisać szczegółów kon-
strukcji.

W wykopie II, w jednostkach stratygraficznych i reliktach obiektów zaklasyfikowanych 
do poziomu 6 odkryto 50 zabytków wydzielonych, m.in. gwoździe żelazne, kolce kościane, żelazne 

groty bełtów do kuszy (tabl. 13:3-4), żelazne noże, przęśliki ceramiczne i z różowego łupku, żelazne 
sprzączki do pasa (ryc. 93), żelazne krzesiwo ogniwkowe, sierp żelazny (ryc. 94), monetę miedzia-
ną, klucz żelazny, żarno kamienne. Tylko dwa z nich można uznać za wyznaczniki chronologiczne, 
obydwa wyeksplorowano w wypełnisku obiektu 2/2003. Jednym z nich jest zachowany w całości 
żelazny klucz do zamka najprawdopodobniej drzwi38 (ryc. 95). Jest to przedmiot nieornamentowany, 
o długości 18,9 cm, ma uchwyt romboidalny o przekroju zbliżonym do prostokątnego. Laska o dłu-
gości 10,7 cm, w przekroju prostokątna (9 × 7 mm) jest cofnięta przed krawędź spłaszczonego, pro-
stokątnego pióra z dwoma nacięciami (5,5 × 3,2 cm). Podobne klucze o romboidalnych uchwytach  
i zbliżonych piórach odkryto na zamku w Bardzie (długość całkowita klucza tam odkrytego to 18 cm; 
francke, lodowski 1991, s. 195, ryc. 18.o), w Radzyniu (kaŁaGate 1995, s. 233, 235, ryc. 4:7) i w wieży 
mieszkalnej w Plemiętach (kola 1985, s. 63-65, tabl. 1-3, 5, 6). Klucze o romboidalnych uchwytach 
zwane gotyckimi na terenie dzisiejszych ziem polskich użytkowane były od połowy XIII po połowę 
XIV wieku (kola 1985, s. 66).

38 Nie można wykluczyć, że klucz służył do zamykania skrzyni. W literaturze przedmiotu stosuje się kryterium wielkościowe, 
większych używano do zamykania drzwi, natomiast mniejszych – do skrzyń (marciniak-kajzer 2011, s. 117).

Ryc. 93. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Sprzączka żelazna

Fig. 93. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Iron buckle
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W stropowych partiach silnie naruszonego i w znacznej części rozebranego fundamen-
tu kamiennego stanowiącego relikty czworobocznego budynku odkryto miedziany szeląg Jana  
Kazimierza, wybity w 1663 roku, który zdeponowano w czasie rozbiórki kamiennych fundamentów 
w czasach nowożytnych (po 1663 roku). Jak już napisano, pozostałych zabytków wydzielonych nie 
można uznać za wyznaczniki chronologiczne, dlatego datowanie poziomu 6 oparto na analizie cera-
miki naczyniowej – najliczniejszej kategorii źródeł.

W wykopie II w jednostkach z poziomu 6 odkryto łącznie 10 157 fragmentów stłuczki naczy-
niowej (ryc. 96). Niekiedy ułamki połączono w większe partie pojemników, w jednym wypadku wy-
klejono z nich prawie kompletny garnek (tabl. 23:2). W zespole odkryto fragmenty naczyń ze star-
szych poziomów osadniczych zalegające tu na złożu wtórnym. Zaliczyć do nich można 569 ułamków 
ceramiki kultury łużyckiej stanowiących 5,6% zbioru oraz 156 fragmentów naczyń wczesnośrednio-
wiecznych całkowicie ręcznie lepionych i częściowo obtaczanych (1,54%; ryc. 96). W grupie cerami-
ki kultury łużyckiej wystąpiły bardzo małe ułamki, w zdecydowanej większości nieornamentowane 
brzuśce, naczyń wypalonych w niekontrolowanej atmosferze, datowanych na IV/V EB-V EB/Ha C. 
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Ryc. 94. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Sierp żelazny

Fig. 94. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Iron sickle

Ryc. 95. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Klucz żelazny

Fig. 95. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Iron key

Zespół fragmentów naczyń całkowicie ręcznie lepionych i/lub częściowo obtaczanych  
z poziomu 6 charakteryzuje się ułamkowym stanem zachowania, pod względem techniczno-tech-
nologicznym i morfologiczno-stylistycznym jest analogiczny do grup z poziomu 3 oraz w mniejszym 
stopniu poziomu 4.

W stropowych partiach warstwy IIa i obiektu 2/2003 wyeksplorowano łącznie dziewięć no-
wożytnych ułamków ceramiki ceglastej toczonej, która stanowi 0,09% zbioru. Niewielkie fragmenty – 
wylew i osiem brzuśców – stanowią części pojemników wykonanych z glin żelazistych schudzonych 
domieszką drobnoziarnistego piasku o granulacji do 1 mm. Ułamkowy stan zachowania uniemożli-
wia określenie form naczyń, które reprezentują. Wylew jest prosty nieznacznie profilowany, wychy-
lony na zewnątrz o krawędzi zaokrąglonej. Okazy mają przełamy o grubości 4-6 mm, jednobarwne, 
ceglaste. Ich powierzchnie, niezdobione w wyniku wypału w atmosferze utleniającej uzyskały barwy 
od jasnopomarańczowej po ceglastą. Okazy nowożytne do jednostek stratygraficznych z poziomu 6 
dostały się najprawdopodobniej w późniejszym okresie w trakcie rozbierania kamiennego fundamen-
tu budynku w celu pozyskania materiału budowlanego lub przemieszczone zostały z humusu do star-
szych warstw przez system korzeniowy dużego drzewa rosnącego na szczycie stożka.

 W analizowanym zbiorze ceramiki z poziomu 6 wyróżnia się zespół z warstwy IIb i reliktów 
obiektów zarejestrowanych na jej poziomie. Stanowi go 2 408 ułamków naczyń, w tym 31 (1,29%) 
fragmentów ceramiki kultury łużyckiej, dwa brzuśce naczyń wczesnośredniowiecznych całkowicie 
ręcznie lepionych i/lub górą obtaczanych. Obydwie kategorie odkryto na złożu wtórnym. Ceramika 
wczesnośredniowieczna całkowicie obtaczana, przeżywająca się w początkowych stadiach późnego 
średniowiecza, liczy 2 127 (88,33%) fragmentów, późnośredniowieczna tradycyjna liczy 147 (6,1%) 
okazów, stalowoszara zaś to 101 (4,19%) ułamków (ryc. 97). Relikty osadnictwa z dolnych partii po-
ziomu 6 są nieznacznie starsze od warstwy IIa i obiektów odkrytych na jej poziomie. 

Najliczniejszą grupę naczyń z jednostek stratygraficznych zaklasyfikowanych do poziomu 6 
z wykopu II, w liczbie 8 042 fragmentów stanowi ceramika wczesnośredniowieczna całkowicie ob-
taczana na kole garncarskim, przeżywająca się w początkowych stadiach późnego średniowiecza 
(79,18%; ryc. 96). Blisko połowę (4 004 fragm.) wyeksplorowano z warstwy IIa (tab. 4).

Ryc. 96. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Wykop II. Udział liczebny poszczególnych grup naczyń 
w zespole ceramiki z poziomu 6, 1 – ceramika kultury łużyckiej, 2 – ceramika wczesnośredniowieczna całkowicie 
ręcznie lepiona i częściowo obtaczana, 3 – ceramika wczesnośredniowieczna całkowicie obtaczana przeżywająca 
się w początkowych stadiach późnego średniowiecza, 4 – ceramika późnośredniowieczna tradycyjna, 5 – cerami-
ka późnośredniowieczna stalowoszara silnie formująco obtaczana, 6 – późnośredniowieczna kamionka toczona,  
7 – ceramika nowożytna ceglasta toczona 

Fig. 96. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Trench II. The proportion of particular groups of 
vessels in the pottery assemblage from Level 6, 1 – Lusatian pottery, 2 – early medieval hand-formed pottery and 
hand-formed and roughly wheel-finished pottery, 3 – early medieval slow-wheel made pottery still in use in the 
early stages of the Late Middle Ages, 4 – traditional late medieval pottery, 5 – late medieval steel-grey pottery with 
its ultimate shape formed using a wheel, 6 – late medieval wheel-thrown stoneware, 7 – brick-like wheel-thrown 
modern pottery
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W zbiorze zidentyfikowano 821 (10,21%) wylewów niekiedy z zachowaną szyjką i górną 
częścią brzuśca, 6 002 (74,63%) fragmenty reprezentujące strefę brzuśca oraz 1 219 (15,16%) części 
przydennych i den.

Ceramikę wykonano z glin żelazistych, do których dodano jako domieszki schudzające tłu-
czeń (44,84%), piasek (38,38%) oraz tłuczeń i piasek (16,78%). W większości okazów stwierdzono 
dużą ilość domieszki (87,23%), której granulacja dla 54,34% zbioru wynosi do 1 mm (głównie w wy-
padku piasku), dla 45,65% od 1 do 3 mm (w wypadku tłucznia) oraz dla 0,01% ponad 3 mm. 

Przełamy fragmentów naczyń całkowicie obtaczanych z poziomu 6 w 97,43% mają grubość 
od 6 mm do 1,1 cm, w większości są jednobarwne (54,69%). Powierzchnia zewnętrzna 38,34% ułam-
ków jest ciemnobrunatna, 21,29% czarna, 19,27% pomarańczowoceglasta, 16,34% ciemnosiwa, 
11,58% siwa. Powierzchnia wewnętrzna w zdecydowanej większości jest ciemnobrunatna, poma-
rańczowoceglasta i czarna.

W zbiorze wylewów dominują formy łagodnie wychylone na zewnątrz o krawędzi opracowa-
nej ukośnie niekiedy z wymodelowanym gzymsem dolnym (tabl. 25: 4, 7, 15). Rozpoznano również 
wylewy z mocno wygiętymi brzegami o profilowanej krawędzi właściwej powierzchni zewnętrznej. 
Wylewy garnków z cylindryczną szyjką są ścięte ukośnie do wnętrza pojemników (tabl. 25:1). 

Dna w 96,4% są wklęsłe, o średnicy od 6,5 do 14 cm. Na 45,43% stwierdzono podsypkę pia-
sku i tłucznia, głównie o granulacji do 1 mm. Poza tym na 26,09% odnotowano podsypkę popiołu. 
Na czterech dnach wystąpiły wypukłe znaki garncarskie – na dwóch swastyka prawoskrętna, na 
kolejnym znak krzyża równoramiennego o prostokątnych ramionach, na ostatnim zaś przekształco-
ny znak krzyża z dodatkowym ukośnym ramieniem. Na jednym dnie odnotowano guzek umieszczo-
ny centralnie na zewnętrznej partii dna, będący najprawdopodobniej efektem naprawy tarczy koła 
garncarskiego (por. rzeźnik 1995, s. 30).

Na podstawie górnych partii naczyń z zachowanym wylewem i ułamków wyklejonych  
w większe partie pojemników dokonano klasyfikacji morfologicznej. W zbiorze stwierdzono wy-
łącznie fragmenty garnków, głównie o profilu esowatym. Ich wylewy są łagodnie wychylone na 
zewnątrz o krawędzi opracowanej ukośnie. Formy charakteryzują się największą wydętością brzu-
śca równą lub nieznacznie szerszą od średnicy wylewów, umieszczoną nieznacznie powyżej lub  
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Ryc. 97. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Wykop II. Udział liczebny poszczególnych grup naczyń 
w zespole ceramiki z warstwy IIb i obiektów odkrytych na jej poziomie, 1 – ceramika kultury łużyckiej, 2 – cerami-
ka wczesnośredniowieczna całkowicie ręcznie lepiona i/lub częściowo obtaczana, 3 – ceramika wczesnośrednio-
wieczna całkowicie obtaczana przeżywająca się w początkowych stadiach późnego średniowiecza, 4 – ceramika 
późnośredniowieczna tradycyjna, 5 – ceramika późnośredniowieczna stalowoszara

Fig. 97. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Trench II. The proportion of particular groups of 
vessels in the total pottery assemblage from layer IIb and features uncovered at this level, 1 – Lusatian pottery, 
2 – early medieval hand-formed pottery and/or initially hand-formed and roughly wheel-finished pottery, 3 – early 
medieval slow-wheel made pottery still in use in the early stages of the Late Middle Ages, 4 – traditional late me-
dieval pottery, 5 – late medieval steel-grey pottery

w połowie wysokości naczynia. Wśród form o profilu esowatym stwierdzono garnki z wyodrębnioną 
szyjką. Do tej kategorii zaliczone zostało naczynie wyklejone z 17 fragmentów, o wysokości 19,7 
cm, średnicy wylewu 13 cm i średnicy dna nieznacznie mniejszej od połowy średnicy wylewu (tabl. 
23:2). Średnica największej wydętości brzuśca umieszczonej powyżej połowy wysokości garnka jest 
mniejsza od jego wysokości.

Zidentyfikowano również fragmenty garnków dwuelementowych ze zredukowaną szyjką 
o największej wydętości brzuśca umieszczonej powyżej połowy wysokości naczynia (tabl. 25:13). 
Wylewy o średnicach mieszczących się w przedziale 21-27 cm są pogrubione, silnie wychylone na 
zewnątrz, o krawędzi zaokrąglonej. 

Rozpoznano 14 garnków z cylindryczną szyjką (tabl. 25:1), o największej wydętości brzuśca 
umieszczonej w dwóch trzecich wysokości formy oraz o lekko rozchylającej się lejkowato szyjce, 
przechodzącej bezpośrednio w wylew skośnie ścięty do wnętrza. Średnice wylewów wynosiły 8,5-
16,2 cm.

Najmniej liczną grupę wśród rozpoznanych form naczyń całkowicie obtaczanych z poziomu 6 
stanowią garnki baniaste o wylewach o mocno wygiętych brzegach i profilowanej krawędzi wła-
ściwej. Największa wydętość brzuśca tych okazów jest większa od średnicy wylewu i znajduje się 
nieznacznie powyżej lub w połowie wysokości naczynia. 

Ornament stwierdzono na 4 196 (52,17%) fragmentach, w tym na 2 570 (61,25% ogółu zdo-
bionych) odnotowano poziome, równoległe żłobki dookolne (ryc. 86:1c), na 921 ułamkach (21,95%) 
poziome nieregularne żłobki dookolne (ryc. 86:1b), na 312 okazach równoległe żłobki występujące  
w luźnym układzie (ryc. 86:1d), na dziewięciu ułamkach zaś poziome równoległe bruzdy (ryc. 86:1e). 
Owalne odciski układające się w pojedynczy, poziomy pas na górnych partiach naczyń stwierdzono 
na 42 fragmentach. Ornament ten w kombinacji z poziomymi równoległymi żłobkami odnotowano 
w 96 przypadkach. Dwa równoległe pasy poziomych owalnych odcisków, pod którymi występują 
poziome, równolegle ryte żłobki zarejestrowano natomiast na 49 górnych partiach naczyń. Poza 
tym na 112 ułamkach znajdują się ukośne nacięcia, którym towarzyszą dookolne żłobki (ryc. 86:7b). 
Dodatkowo na 49 fragmentach występują odciski zębów grzebienia umieszczone nad poziomymi, 
dookolnymi bruzdami (ryc. 86:5b-d).

Ceramika tradycyjna w liczbie 961 ułamków stanowi 9,46% zbioru fragmentów naczyń z po-
ziomu 6 (ryc. 96). Najliczniej odkryta została w obiekcie 2/2003 (460 fragm.) i reliktach chaty zrębo-
wej 1B (118 fragm.; tab. 4). W ramach analizowanego materiału rozpoznano 596 brzuśców (62,01%), 
317 wylewów (33%) oraz 48 den i części przydennych (4,99%). W zbiorze odnotowano stosunkowo 
dużą liczbę wylewów w odniesieniu do udziału ułamków reprezentujących pozostałe strefy naczy-
nia. Ukształtowanie partii brzegowych jest jedną z kilku głównych cech umożliwiających zaklasyfi-
kowanie części analizowanego zbioru do późnośredniowiecznej ceramiki tradycyjnej.  

W wypadku den i partii środkowych ze względu na brak cech dystynktywnych części tych 
naczyń mogą znajdować się w grupie ceramiki wczesnośredniowiecznej całkowicie obtaczanej prze-
żywającej się w początkowych stadiach późnego średniowiecza.

Naczynia tradycyjne wykonano z glin żelazistych schudzonych domieszką tłucznia 
(47,41%), piasku (25,93%) bądź tłucznia i piasku (26,67%), o granulacji do 1 mm (55,88%) oraz 
od 1 do 3 mm (42,65%). Okazy noszące ślady obtaczania na kole garncarskim wypalono głównie  
w atmosferze utleniającej. W zdecydowanej większości (80,74%) mają one przełamy jednobarwne, 
o grubości od 5 do 7,5 mm. Szarą barwę powierzchni zewnętrznej ma 51,47% ułamków, pomarańczo-
woceglastą 26,47%, natomiast w pozostałych przypadkach odnotowano barwę jasno- i ciemnobru-
natną oraz czarną. Powierzchnia wewnętrzna 50,40% okazów jest szara, poza tym ciemnobrunatna, 
pomarańczowa, jasnobrunatna i czarna. 

Partie brzegowe naczyń są znacznie mniej zróżnicowane pod względem formy w porówna-
niu z ceramiką wczesnośredniowieczną całkowicie obtaczaną, przeżywającą się w początkowych 
stadiach późnego średniowiecza. Dominują liczebnie wylewy z wygiętymi na zewnątrz, niekiedy 
lekko pogrubionymi brzegami o krawędziach łagodnie profilowanych i z wymodelowanym gzymsem 
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dolnym (tabl. 26:4-5). Ponad 30% wylewów ma wrąb na pokrywkę (tabl. 26:4-5, 7). Na 129 (13,42%) 
wylewach odnotowano okap (tabl. 26:1, 6) lub tzw. protookap (tabl. 26:7, 10). Ten element upodab-
nia ukształtowanie partii brzegowych ceramiki tradycyjnej do wylewów naczyń stalowoszarych. 

Dna, o średnicy 8-10 cm w większości są lekko wklęsłe; na czterech stwierdzono wymode-
lowaną stopkę. Na 43 dnach zarejestrowano podsypkę w postaci popiołu, drobnoziarnistego piasku 
i tłucznia. 

Opierając się przede wszystkim na ukształtowaniu górnych części naczyń, głównie wyle-
wów, niekiedy wyklejonych większych części pojemników tradycyjnych, rozpoznano wyłącznie 
fragmenty garnków. Najliczniejszą grupę stanowią okazy o profilu esowatym (66,67%) i najwięk-
szej wydętości brzuśca umieszczonej powyżej połowy wysokości naczynia. Wylewy tych naczyń, 
o średnicach od 14 do 22 cm, są wychylone na zewnątrz, niekiedy lekko pogrubione, o krawędziach 
łagodnie profilowanych z wymodelowanym gzymsem dolnym, przechodzącym w protookap. Orna-
ment na garnkach o profilu esowatym w większości występuje w strefie od największej wydętości 
brzuśca po szyjkę. Często stanowi go poziomy pas utworzony z owalnych odcisków (ryc. 98:4a) lub 
nacięć (ryc. 98:5a), niekiedy w zestawieniu z delikatnymi, poziomymi, równoległymi liniami rytymi 
(ryc. 98:5b; tabl. 24:3), w pojedynczych przypadkach ze zdobieniem wykonanym radełkiem (tabl. 
26:7).

Stwierdzono również garnki z wyodrębnioną szyjką, o największej wydętości brzuśca 
umieszczonej w połowie lub nieznacznie powyżej połowy wysokości naczynia. Na szyjkach lekko 
nachylonych do wnętrza nie występuje zdobienie. Ornamentowane są górne partie brzuśców, głów-
nie poziomymi, równoległymi liniami rytymi. 

Ornament odnotowano w zbiorze 40,41% ułamków, z czego na 88,79% z nich występują 
dookolne żłobki i bruzdy, przeważnie równoległe oraz regularne (45,50%; ryc. 98:1a-2b). Na 3,21% 
okazach stwierdzono owalne odciski układające się w pojedynczy poziomy dookolny pas wyko-
nany w górnej partii naczyń, powyżej największej wydętości brzuśca tuż pod szyjką i wylewem,  

Ryc. 98. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Przegląd motywów 
zdobniczych na ceramice późnośredniowiecznej 

Fig. 98. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Ornamental motifs 
on late medieval pottery 

występujący przeważnie bez kombinacji z innymi motywami zdobniczymi (ryc. 98:4a). W porówna-
niu z dekoracją spotykaną na ceramice wczesnośredniowiecznej całkowicie obtaczanej z poziomu 5  
i tej z poziomu 6 przeżywającej się w początkowych stadiach późnego średniowiecza, znacząco wzros- 
ła liczba okazów zdobionych pojedynczą rytą linią falistą umieszczoną na górnej części brzuśca  
i szyjce (ryc. 98:3). Zauważalne jest zwiększenie udziału ułamków zdobionych w górnej części po-
jemników ukośnymi odciskami lub nacięciami układającymi się w pojedynczy poziomy dookolny 
pas (ryc. 98:5a). W zespole naczyń tradycyjnych w porównaniu z ceramiką wczesnośredniowieczną 
całkowicie obtaczaną z poziomu 5 i 6 znacznie zmniejszyła się liczba okazów dekorowanych rytymi 
liniami i odciskami zębów grzebienia, tworzącymi wraz z poziomymi liniami rytymi lub bruzdami 
rozbudowane motywy pokrywające znaczne powierzchnie naczyń. Na trzech ułamkach stanowią-
cych części jednego garnka zarejestrowano odciski wklęsłych prostokątów układających się w dwa 
poziome pasy, wykonane radełkiem (ryc. 98:7c; tabl. 26:7).

W zbiorze ceramiki z poziomu 6 (wykopu II) fragmenty naczyń stalowoszarych stanowią 
4,12% (ryc. 96). Zdecydowana większość zbioru (76,92%) to fragmenty brzuśców, tylko kilkadzie-
siąt ułamków połączono w większe partie dwóch naczyń (tabl. 23:1; 24:7). Okazy wykonano z glin 
żelazistych schudzonych w 97,1% domieszką drobnoziarnistego piasku o granulacji do 1 mm oraz  
w 2,9% – domieszką średnioziarnistego tłucznia skalnego o granulacji 1-3 mm. Analiza makroskopo-
wa powyższego zbioru wskazuje na formowanie naczyń w technice taśmowo-ślizgowej. Na 97,23% 
den stwierdzono obecność podsypki, na większości piasku drobnoziarnistego, na dwóch tłucznia  
o granulacji od 1 do 3 mm. Na czterech dnach z podsypką znajdują się ślady odcinania od tarczy koła 
garncarskiego, na dziewięciu są ślady podważania, na czterech pochodzących od dwóch naczyń – 
dookolny pierścień powstały w efekcie zastosowania nakładki. Krawędzie w zależności od rodzaju 
naczyń są nieznacznie profilowane bądź silnie profilowane, przeważnie z wykształconym okapem, 
w przypadku garnków we wszystkich przypadkach z wrębem na pokrywkę. W wyniku wypału prze-
prowadzonego w atmosferze redukcyjnej z ograniczonym dostępem tlenu przełamy – przeważnie  
o grubości 5-7,5 mm – są jednobarwne: siwe i jasnosiwe, natomiast obydwie powierzchnie – stalowo-
szare (88,46%), szare (5,13%) oraz szarociemnobrunatne (6,41%). 

Na podstawie analizy ukształtowania górnych części naczyń stalowoszarych z poziomu 6, 
przede wszystkim wylewów, a także fragmentów wyklejonych w większe partie pojemników, w tym 
jednego pozwalającego rekonstruować pełną bryłę, rozpoznano części garnków, dzbanów i pokryw-
ki. Klasyfikacji typologicznej poddano 43 partie brzegowe, osiem większych części pojemników 
oraz zrekonstruowane naczynie. W zespole tym rozpoznano 36 fragmentów reprezentujących co 
najmniej 27 garnków, 14 ułamków stanowiących części co najmniej dziewięciu dzbanów oraz trzy 
fragmenty pokrywek.

 Ułamkowy stan zachowania partii przydennych uniemożliwił dokonanie szczegółowej 
analizy formalnej i przypisania ich do garnków lub dzbanów. Uwzględniając całą serię den, można 
stwierdzić, że tylko trzy fragmenty stanowią części den płaskich wyodrębnionych.

 W zbiorze garnków rozpoznano formy o dwóch sposobach ukształtowania partii brzego-
wych. Do grupy pierwszej zaliczono 24 okazy mające wylew pogrubiony, lekko wychylony na ze-
wnątrz z wykształconym okapem i wrębem na pokrywkę. Średnice tak ukształtowanych wylewów 
mieściły się w granicach od 16 do 21 cm. 

Ułamkowy stan zachowania garnków o tak ukształtowanym wylewie pozwala na opisanie 
tylko pojemnika wyklejonego z 55 fragmentów do stanu umożliwiającego pełną rekonstrukcję for-
my. Garnek ma płaskie wyodrębnione dno o średnicy 12 cm, noszące ślady podsypki drobnoziar-
nistego piasku i podważania (tabl. 24:7). Dno przechodzi płynnie w brzusiec o największej wydę-
tości umieszczonej nieznacznie powyżej połowy wysokości formy. Średnica maksymalnej wydęto-
ści brzuśca wynosi 26 cm i jest mniejsza od wysokości naczynia (30 cm). Garnek ma krótką szyję 
przechodzącą w pogrubiony wylew o średnicy 21 cm, z wymodelowanym okapem i wrębem na po-
krywkę. W górnej części brzuśca tuż pod szyjką znajduje się pozioma dookolna bruzda o szerokości 
5-8 mm. Na powierzchniach naczynia widoczne są niewielkie odpryski w miejscach wystąpienia  
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białych ziaren lub jasne grudki bez odprysków. Najprawdopodobniej są to ziarna margla bądź gipsu.  
Ich objętość w trakcie wypału się zmniejsza, jednakże po ostudzeniu przedmiotu i margiel, i gips zwięk-
szają swoją objętość, z reguły powodując odpryskiwanie kawałków czerepu (krzywiec 1950, s. 11).

 Do grupy drugiej zaklasyfikowano trzy partie brzegowe garnków o wylewie wychylonym 
na zewnątrz, krawędzi górnej ściętej prostopadle do osi wertykalnej naczynia od zewnętrznej opra-
cowanej półokrągło, z wymodelowanym od wewnątrz wrębem na pokrywkę. Brak większych partii 
uniemożliwia dokładne opisanie formy garnków o tak opracowanej partii brzegowej.

 W zbiorze ceramiki stalowoszarej rozpoznano fragmenty co najmniej dziewięciu dzbanów. 
Tylko jeden wylew ukształtowany jest dwustożkowo, na zewnątrz uformowany w łagodną, lekko 
pogrubioną krawędź. Szyjkę ma uformowaną łukowato do wnętrza naczynia, od górnej części brzu-
śca oddzieloną wymodelowaną listwą plastyczną. Ułamkowy stan zachowania uniemożliwia opisa-
nie dolnej partii pojemnika.

 Pozostałe fragmenty zaklasyfikowane do dzbanów mają prosty, nieznacznie pogrubiony 
wylew, lekko wychylony na zewnątrz, o zaokrąglonej krawędzi i wymodelowanym okapie – w jed-
nym wypadku naczynia zniekształconego działaniem wysokiej temperatury być może protookapie 
(ryc. 23:1). W dwóch przypadkach nad okapem znajdują się poziome wymodelowane bruzdy. Dzbany  
o tak ukształtowanym wylewie miały szyjkę łagodnie i łukowato wgiętą do wnętrza naczynia, nie-
kiedy oddzieloną od górnej partii wylewu wymodelowaną listwą plastyczną (tabl. 24:5), w trzech 
przypadkach podwójną (ryc. 98:6b). Na czterech fragmentach dzbanów baniastych górna część 
brzuśca zdobiona jest ornamentem radełkowym (tabl. 23:1; 24:6). Szczątkowy stan zachowania 
dzbanów nie pozwala na szczegółowe opisanie środkowych i dolnych partii pojemników. W jednost-
kach stratygraficznych z poziomu 6 nie zarejestrowano fragmentów uch dzbanów stalowoszarych, 
w które zaopatrzone były te pojemniki służące głównie do przenoszenia płynów (kruPPé 1961, s. 181). 

W zespole ceramiki stalowoszarej rozpoznano trzy fragmenty partii brzegowych pokrywek 
stożkowatych. Krawędź pokrywek jest na zewnątrz zaokrąglona, od wewnątrz silnie profilowana 
(tabl. 26:2). Ułamkowy stan zachowania uniemożliwia opisanie pozostałych partii pokrywek jak też 
określenie ich wielkości.

Pokrywki dopasowane były do garnków o wylewach z wymodelowanymi wrębami. Ich za-
daniem było przede wszystkim zabezpieczenie pożywienia w naczyniach przed zanieczyszczeniami, 
a także przyśpieszenie procesu jego obróbki termicznej (kruPPé 1961, s. 181). Na ułamkach garnków 
naczyń stalowoszarych z poziomu 6 nie zarejestrowano śladów świadczących o przygotowywaniu 
w nich pożywienia na ogniu.

Ornament stwierdzono na 87 ułamkach, z czego blisko połowę przypadków stanowiły do-
okolne wielokrotne żłobki bądź bruzdy (ryc. 98:1a, 2a-b). Na 27,78% zdobionych fragmentów zareje-
strowano poziomy pas wykonany radełkiem odciśniętych słupków tworzących motyw jodełki (ryc. 
98:7a). Poziome listwy plastyczne podkreślające przejście pomiędzy poszczególnymi partiami gór-
nych części pojemników odnotowano na 22,22% okazów zdobionych (ryc. 98:6a-6b). Odsetek 3,7% 
stanowi wątek wykonany radełkiem pozostawiającym na podsuszonym niewypalonym czerepie 
naczynia poziomy pas wklęsłych, prostych lub skośnie nachylonych i przecinających się prostokąt-
nych słupków (ryc. 98:7b-d). Poza tym na pojedynczych ułamkach odnotowano kombinacje więcej 
niż jednego wątku zdobniczego, głównie poziomych bruzd bądź listew plastycznych z ornamentem 
radełkowym.

W zbiorze ceramiki z poziomu 6 rozpoznano dwa fragmenty naczynia kamionkowego (tabl. 
24:1, ryc. 99). Ułamki odkryte w warstwie IIa wyklejono w większą część wylewu pojemnika wy-
toczonego na kole garncarskim z bardzo dobrze przygotowanej masy garncarskiej. Wylew o średni-
cy 9 cm jest pogrubiony i wychylony na zewnątrz, o zaokrąglonej krawędzi oraz wymodelowanym 
okapie. Powierzchnię wewnętrzną w dolnej części zdobią płytkie poziome bruzdy. W jednym miej-
scu górna partia wylewu jest delikatnie zagięta do wnętrza naczynia. Jak poświadczają analogie 
(ręBkowski 1995, s. 46; funke, kröll 2012, s. 202, kat. 15), wylew pojemnika w rzucie z góry miał 
kształt czterolistnej koniczyny, powstały przez cztery wgłębienia wykonane kciukiem na świeżo 

wytoczonym pojemniku. Naczynie nie miało w pełni wykształconej szyjki, pod wylewem przecho-
dząc niewielkim zwężeniem podkreślonym wymodelowaną poziomą listwą plastyczną w górną par-
tię brzuśca. Na podstawie tej cechy morfologicznej można stwierdzić, że okaz ten stanowi najpraw-
dopodobniej części kubka/pucharka kamionkowego, z niem. tzw. Vierpassbecher (Kleeblattbecher; 
funke, kröll 2012, s. 202). Fragment ten o grubości 2 mm jest silnie spieczony, o strukturze lekko 
muszelkowatej, w przekroju ma barwę ciemnosiwą (RAL 2007:7005)39. Powierzchnia zewnętrzna 
pokryta jest błyszczącą angobą barwy ciemnobrązowej (RAL 2007:8015), natomiast wewnętrzna – 
cieńszą warstwą tej samej angoby nałożonej mniej starannie. Cechy techniczno-technologiczne 
i morfologiczno-stylistyczne jednoznacznie wskazują na to, że naczynie kamionkowe odkryte na 
Ostrowie Radzimskim zostało wyprodukowane w południowej Dolnej Saksonii, najprawdopodob-
niej w którymś z głównych ośrodków produkcji kamionki w późnym średniowieczu – Bengerode, 
Duingen bądź Coppengrave (StePHan 1981). Sąsiedztwo warsztatów, podobieństwa technologiczne 
i morfologiczno-stylistyczne wyrobów sprawiają dotychczas wiele trudności podczas odróżniania 
rękodzieł z poszczególnych ośrodków (por. ręBkowski 1995, s. 45).

Na podstawie analogicznej budowy kubków z Kołobrzegu (ręBkowski 1995, s. 46) i Duingen 
(funke, kröll 2012, s. 202, kat. 15) oraz charakteru napływu kamionki do Wielkopolski (kowalczyk 
2014, s. 197 i nn.) naczynie z Radzimia należy datować na pierwszą połowę XIV wieku.

W wykopie I do poziomu 6 zaklasyfikowano jednostki stratygraficzne Ie-Ib (ryc. 57).  
W warstwach Id i Ic nie stwierdzono materiałów archeologicznych. Z warstwy Ie wyeksplorowano 
35 fragmentów naczyń wczesnośredniowiecznych całkowicie obtaczanych i jeden ułamek zaklasy-
fikowany do późnośredniowiecznej ceramiki tradycyjnej. Niewielki zbiór odkryto w jednostce po-
wstałej po powodzi, w wyniku której do niecki między dwoma reliktami wałów ziemnych naniesiony 
został materiał transportowany przez wodę. W zespole ceramiki wczesnośredniowiecznej całkowi-
cie obtaczanej, przeżywającej się w początkowych stadiach późnego średniowiecza rozpoznano 
trzy wylewy, 30 brzuśców i dwa dna. Okazy wykonano z glin żelazistych schudzonych domieszką 
tłucznia (68,26%) i piasku (31,74%), o granulacji do 1 mm (60,31%) oraz od 1 do 3 mm (39,69%).  
W zdecydowanej większości przełamy o grubości 5-8,5 mm są jednobarwne. Zdobienie w postaci po-
ziomych dookolnych żłobków odnotowano na 17 ułamkach, natomiast ukośne nacięcia – na czterech  

39 W celu precyzyjnego ustalenia kolorów w opisie wyrobów kamionkowych wykorzystano system oznaczania barw RAL 
(RAL 2007).

Ryc. 99. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Fragment wylewu 
naczynia kamionkowego z południowej Dolnej Saksonii datowanego na pierw-
szą połowę XIV wieku

Fig. 99. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Fragment of 
a rim of a stoneware vessel from southern Lower Saxony, first half of the 14th 
century
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górnych partiach brzuśców. Powierzchnia zewnętrzna większości ułamków jest szara i jasnobrunatna, 
pojedynczych okazów zaś czarna bądź pomarańczowoceglasta, wewnętrzna głównie jasnobrunatna. 
Wylewy w profilu esowate mają krawędzie silnie profilowane. Dna lekko wklęsłe noszą ślady podsypki 
tłucznia o granulacji 1-3 mm. Stan zachowania ułamków uniemożliwia opisanie form naczyń.

Do zbioru późnośredniowiecznej ceramiki tradycyjnej zaklasyfikowano fragment wylewu 
silnie wychylonego na zewnątrz z wymodelowanym wrębem na pokrywkę, o krawędzi ściętej ukoś- 
nie do środka, od strony zewnętrznej silnie ścienionej. Okaz wykonano z gliny żelazistej schudzonej 
domieszką drobnoziarnistego piasku o granulacji do 1 mm. Jednobarwny przełam barwy jasnobru-
natnej o grubości 6 mm świadczy o prawidłowo przeprowadzonym wypale w atmosferze utleniają-
cej. Zarówno powierzchnia zewnętrzna, jak i wewnętrzna są ciemnobrunatne. Opisany fragment 
stanowi najprawdopodobniej część garnka, którego formy nie można opisać ze względu na ułamko-
wy stan zachowania. 

W warstwie Ib, poświadczającej osadnictwo w północno-zachodniej części Ostrowa  
Radzimskiego, wyeksplorowano 134 ułamki ceramiki naczyniowej. W zbiorze zidentyfikowano  
125 fragmentów naczyń wczesnośredniowiecznych całkowicie obtaczanych, przeżywających się  
w początkowych stadiach późnego średniowiecza, dwa fragmenty naczyń stalowoszarych, silnie 
formująco obtaczanych na kole garncarskim, dwa fragmenty naczyń wczesnośredniowiecznych cał-
kowicie ręcznie lepionych i/lub częściowo obtaczanych, pięć ułamków ceramiki późnośredniowiecz-
nej tradycyjnej i dwa brzuśce naczyń stalowoszarych. 

Ułamki naczyń wczesnośredniowiecznych całkowicie ręcznie lepionych i/lub częściowo ob-
taczanych w warstwie Ib odkryto na złożu wtórnym. Okazy te wykonano z glin żelazistych schudzo-
nych dużą ilością domieszki gruboziarnistego tłucznia o granulacji 3-6 mm. Na ułamkach niezdo-
bionych o przełamach dwubarwnych i grubości 7 oraz 8 mm nie zarejestrowano śladów obtaczania. 
Brzuśce o barwie zewnętrznej czarnej, wewnętrznej ciemnobrunatnej i pomarańczowoceglastej 
wypalono w niekontrolowanej atmosferze. Ułamki stanowią części garnków, jednak określenie ich 
formy jest niemożliwe. 

Dwa brzuśce naczyń stalowoszarych wykonano z masy garncarskiej schudzonej domieszką 
piasku o granulacji do 1 mm. Na obydwu znajdują się ślady obtaczania na kole garncarskim. Brzuśce 
nieornamentowane, o przełamach jednobarwnych siwych o grubości 5 i 6 mm, mają powierzchnię 
zewnętrzną siwą, wewnętrzną zaś jasnosiwą. Ułamkowy stan zachowania uniemożliwia opisanie 
form naczyń.

W zbiorze z warstwy Ib rozpoznano 125 fragmentów wczesnośredniowiecznej cerami-
ki całkowicie obtaczanej, w tym 23 wylewy, 88 brzuśców i 14 den. Ceramika ta została wykonana  
z glin żelazistych schudzonych domieszką tłucznia (48,45%), piasku (28,34%) bądź piasku i tłucznia 
(23,21%) o granulacji 1-3 mm (58,32%) i do 1 mm (41,68%). Na większości ułamków widoczne są 
ślady obtaczania na kole garncarskim, tylko na dwóch widać łączenia wałków lub taśm użytych do 
budowy naczyń. Ponad 52% zbioru ma jednobarwne przełamy, których grubość mieści się w grani-
cach 6-9,5 mm. Powierzchnia zewnętrzna ma barwę głównie jasnobrunatną i czarną, wewnętrzna 
zaś ciemnobrunatną bądź czarną. 17 wylewów jest silnie wychylonych na zewnątrz, lekko pogru-
bionych o krawędziach silnie profilowanych. Pozostałe sześć wylewów jest lekko wychylonych na 
zewnątrz o krawędziach nieznacznie profilowanych. Dna są lekko wklęsłe, na dziesięciu występuje 
podsypka popiołu bądź drobnoziarnistego tłucznia.

Na podstawie kształtu górnych części naczyń, głównie wylewów, w zbiorze rozpoznano wy-
łącznie garnki w większości o profilu esowatym, poza tym zidentyfikowano trzy fragmenty garnków 
z wyeksponowaną szyjką i jeden pojemnika dwuelementowego ze zredukowaną szyjką. Brak więk-
szych partii pojemników uniemożliwia szczegółowe opisanie środkowych i dolnych partii garnków.

Ornament w postaci poziomych dookolnych regularnych bądź nieregularnych żłobków (ryc. 
86:1a-d) odnotowano na 60,03% fragmentów, ukośne nacięcia – na czterech górnych partiach na-
czyń, tuż pod szyjką i wylewem (ryc. 86:7a). Ponadto w dwóch przypadkach wystąpiły owalne odci-
ski (ryc. 86:6a), rozpoznano też poziomą rytą linię falistą (ryc. 86:2a).

W zespole ceramiki naczyniowej z poziomu 6 występuje ceramika stalowoszara (nierejestro-
wana w starszych poziomach osadniczych), stanowiąc 4,12% zbioru z wykopu II. W Wielkopolsce 
pojawia się ona w drugiej połowie XIII wieku, w Poznaniu około połowy XIII wieku (żak 1959, s. 99; 
niesioŁowska, Perzyńska, żak 1960, s. 112, 128). W Kruszwicy w poziomie 13a, datowanym na czwar-
tą ćwierć XIII-przełom XIII i XIV wieku, ceramika stalowoszara stanowi 24,05% (dzieduszycki 1982, 
s. 88, 99-100). W Międzyrzeczu, w nawarstwieniach grodu międzyrzeckiego z końca XIII wieku cera-
mika stalowoszara stanowi około 4-10%, a przewagę nad ceramiką wczesnośredniowieczną uzysku-
je dopiero około połowy XIV wieku (kurnatowSka 1973, s. 445). Na Ostrowie Lednickim w wykopie II 
ceramika stalowoszara stanowiła około 20% w warstwach datowanych na XIV wiek (Łastowiecki 
1989, s. 33). 

Z nagaru substancji organicznej na fragmencie garnka ceramicznego całkowicie obtaczane-
go na kole garncarskim o nr. inw. 28/06, wyeksplorowanego w warstwie IIa pobrano próbkę, którą 
poddano analizie radiowęglowej. W efekcie ustalono, że nagar z prawdopodobieństwem 95,4% po-
wstał w XI-pierwszej połowie XII wieku (patrz rozdział XII). Odmienne datowanie substancji orga-
nicznej i warstwy IIa, w której została odkryta, zaklasyfikowanej do poziomu 6, wskazuje na to, że 
fragment ceramiki z nagarem wyeksplorowano na złożu wtórnym w młodszej jednostce stratygra-
ficznej. Najprawdopodobniej w czasie kolejnego etapu zagospodarowania terenu zajętego przez pla-
teau naruszono i przemieszczono starsze struktury wraz ze znajdującym się w ich obrębie materia-
łem ruchomym. Datowanie substancji organicznej znajdującej się na ułamku naczynia na XI-pierw-
szą połowę XII wieku pośrednio poświadcza osadnictwo zaklasyfikowane do poziomu 4 datowanego 
na połowę XI-drugą połowę XII wieku.

 W zespole ceramiki naczyniowej z wykopu II, w jednostkach stratygraficznych zaklasyfi-
kowanych do poziomu 6, odkryto również dwa fragmenty kubka/pucharka kamionkowego datowa-
nego na pierwszą połowę XIV wieku, pochodzącego z któregoś z warsztatów znajdujących się na 
terenie Dolnej Saksonii.

 Na bazie powyższych ustaleń i datowania żelaznego klucza do zamka chronologię poziomu 6 
ustalono na drugą połowę XIII-pierwszą połowę XIV wieku. 

Analiza ceramiki naczyniowej z poziomów 5 i 6 pozwala stwierdzić ciągłość osadniczą na 
plateau stożka. Liczebność poszczególnych rodzajów ceramiki w obrębie poziomów pozwala okreś- 
lić mieszkańców rezydencji na kopcu jako ludność miejscową („nienapływową”). Wskazuje na to  
w zespole z poziomu 6 znacząca przewaga naczyń wczesnośredniowiecznych całkowicie obtacza-
nych, przeżywających się w początkowych stadiach późnego średniowiecza, nad naczyniami póź-
nośredniowiecznymi reprezentującymi grupę ceramiki tradycyjnej i stalowoszarej, przy śladowym 
udziale ekskluzywnej importowanej ceramiki kamionkowej.
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Tablica 23. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina, wykop II. Ceramika naczyniowa 
z poziomu 6 (rys. Joanna Franczak, oprac. Andrzej Kowalczyk)

Plate 23. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Trench II. Pottery from  
Level 6 (drawn by Joanna Franczak, prepared by Andrzej Kowalczyk)

Tablica 24. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina, wykop II. Ceramika naczyniowa 
z poziomu 6 (rys. Joanna Franczak, oprac. Andrzej Kowalczyk)

Plate 24. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Trench II. Pottery from 
Level 6 (drawn by Joanna Franczak, prepared by Andrzej Kowalczyk)
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Tablica 25. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina, wykop II. Ceramika naczyniowa 
z poziomu 6 (rys. Joanna Franczak, oprac. Andrzej Kowalczyk)

Plate 25. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Trench II. Pottery from  
Level 6 (drawn by Joanna Franczak, prepared by Andrzej Kowalczyk)

Tablica 26. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina, wykop II. Ceramika naczyniowa 
z poziomu 6 (rys. Joanna Franczak, oprac. Andrzej Kowalczyk)

Plate 26. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Trench II. Pottery from 
Level 6 (drawn by Joanna Franczak, prepared by Andrzej Kowalczyk)
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Poziom 7 – okres nowożytny i współczesny

Poziom ten stanowią warstwy Ib i Ia z wykopu II oraz Ia z wykopu I (ryc. 57-60). Są to najmłodsze jed-
nostki stratygraficzne zalegające bezpośrednio na reliktach osadnictwa datowanego na drugą poło-
wę XIII-pierwszą połowę XIV wieku. W ich obrębie nie zarejestrowano obiektów poświadczających 
osadniczy charakter wydzielonych struktur. Do poziomu 7 włączono również materiały pozyskane 
w wyniku badań powierzchniowych przeprowadzonych w 2009 roku na obszarze całego półwyspu. 

Wydzielone jednostki zaczęły się kształtować około połowy XIV wieku w wyniku natural-
nych procesów oraz działalności człowieka, od czasu do czasu penetrującego wyspę i intensywnie 
przekształcającego jej najbliższe otoczenie, głównie na przełomie XIX i XX wieku. Wszystkie war-
stwy zaklasyfikowane do poziomu 7, poza Ib z wykopu II, stanowi humus leśny. W jego obrębie na 
złożu wtórnym odkryto materiały ze starszych poziomów osadniczych oraz nowożytne i współczes- 
ne przedmioty zagubione lub porzucone przez ludzi w czasie penetracji wyspy. Zalegająca natomiast 
nieregularna warstwa Ib z wykopu II, którą tworzy jasnożółty piasek drobnoziarnisty przemieszany 
z niewielką ilością jasnobrunatnej próchnicy, stanowi najprawdopodobniej pozostałość po powodzi, 
w wyniku której około połowy XIV wieku, czyli tuż po zniszczeniu zabudowy grodu, w niewielkie 
zagłębienia naniesiony został materiał transportowany przez wodę.

W jednostkach stratygraficznych zaklasyfikowanych do poziomu 7 (w wykopie II i w czasie 
badań powierzchniowych) odkryto łącznie 55 zabytków wydzielonych m.in. noże żelazne (ryc. 100), 
osełki kamienne, żelazne groty bełtów do kuszy (tabl. 13:1-2, 7), brązowy trzewik pochwy miecza  
z drugiej połowy XIII wieku (Sankiewicz 2012; tabl. 8:18; ryc. 101), srebrne monety: denar krzyżowy 
z drugiej połowy XI wieku i brakteat guzikowaty z drugiej połowy XIII wieku, brązowy pierścionek 
ze szklanym oczkiem (ryc. 102), przedmioty z kości i poroża, ołowiane kule od muszkietu, guziki 
metalowe.

Najliczniejszą kategorią materiałów jest ceramika naczyniowa licząca 7  631 fragmentów 
(tab. 4). W zespole tym 5,65% stanowią ułamki naczyń kultury łużyckiej, 6,09% to fragmenty po-
jemników wczesnośredniowiecznych całkowicie ręcznie lepionych i częściowo obtaczanych, 82,7% 
wczesnośredniowiecznych całkowicie obtaczanych, 4,49% późnośredniowiecznych tradycyjnych, 
0,66% stalowoszarych, 0,01% nowożytnych, toczonych, stalowoszarych oraz 0,39% nowożyt-
nych, toczonych, ceglastych, wypalanych w atmosferze utleniającej. W zespołach z poszczególnych 
warstw nie stwierdzono różnic w udziałach fragmentów przypisanych do poszczególnych grup ce-
ramiki. Ułamki ceramiki nowożytnej toczonej na kole garncarskim odkryte w niewielkiej liczbie, 
poświadczają penetrację wyspy przez ludzi po jej ostatecznym opuszczeniu w pierwszej połowie  
XIV wieku. Duży udział fragmentów naczyń wczesnośredniowiecznych całkowicie obtaczanych  
w jednostkach z poziomu 7 jest wynikiem naruszenia głównie najmłodszych struktur (poziomów 5  
i 6), w których udział tej kategorii ceramiki jest największy.

Ceramika kultury łużyckiej, wczesnośredniowieczna i datowana na początek późnego śre-
dniowiecza, technologicznie oraz stylistycznie jest analogiczna do materiałów zarejestrowanych  
w starszych poziomach. W związku z tym, że zostały one odkryte na złożu wtórnym, a wśród nich 
brak okazów diagnostycznych, nie zostaną szczegółowo omówione.

W warstwach z poziomu 7 zarejestrowano 52 fragmenty ceramiki stalowoszarej wykona-
nej w technice taśmowo-ślizgowej, wypalonej w atmosferze redukcyjnej z ograniczonym dostępem 
powietrza. Ceramika ta została wykonana z masy garncarskiej zawierającej domieszkę piasku (44 
ułamków) lub tłucznia i piasku (osiem ułamków) o granulacji do 1 mm. Przełamy o grubości 4-8 mm 
w większości są jednobarwne, co wskazuje na prawidłowo przeprowadzony proces wygrzewania 

Ryc. 100. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Nóż żelazny

Fig. 100. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Iron knife

Ryc. 101. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Brązowy trzewik 
pochwy miecza z drugiej połowy XIII wieku 

Fig. 101. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Bronze  
fitting of a scabbard, second half of the 13th century 

Ryc. 102. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Brązowy pierścio-
nek ze szklanym oczkiem

Fig. 102. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Bronze ring 
with a glass gem
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naczyń w piecu. W wyniku wypału powierzchnie wyrobów uzyskały barwę od jasnosiwej po ciem-
nosiwą. Na dwóch fragmentach brzuśców zarejestrowano dookolne poziome bruzdy, na jednym zaś 
poziomy pas pionowych wklęsłych słupków wykonanych radełkiem. Na trzech z czterech den lekko 
wklęsłych stwierdzono ślady podsypki piasku o granulacji do 1 mm. Wylewy są silnie profilowa-
ne, na powierzchni zewnętrznej mają wymodelowany okap, na wewnętrznej wrąb na pokrywkę. Na 
podstawie analizy ukształtowania partii brzegowych i większych fragmentów w zespole rozpozna-
no garnki, których form nie dało się jednak zrekonstruować ze względu na ułamkowy stan zachowa-
nia materiału.

 W zbiorze ceramiki z poziomu 7 zidentyfikowano dwa fragmenty nowożytnej ceramiki sta-
lowoszarej toczonej na szybkoobrotowym kole garncarskim. Okazy wykonano z masy garncarskiej  
z domieszką piasku o granulacji do 1 mm. Przełamy o grubości 4,5 i 6 mm są jednobarwne, jasnosiwe, 
co świadczy o prawidłowo przeprowadzonym procesie wypału z ograniczonym dostępem powietrza. 
Powierzchnia zewnętrzna fragmentów jest siwa, natomiast wewnętrzna jasnosiwa. W wypadku 
niewielkiego fragmentu brzuśca nieornamentowanego nie można określić, z jakiej formy naczynia 
pochodzi, natomiast fragment wylewu lekko pogrubiony, delikatnie zagięty do wnętrza, o krawędzi 
zaokrąglonej, stanowi część dzbana o średnicy wylewu 14 cm (tabl. 27:3). Przejście wylewu w krót-
ką szyjkę podkreślone jest dwoma wymodelowanymi, w przekroju trójkątnymi listwami plastyczny-
mi. Brak fragmentów z pozostałych partii naczynia uniemożliwia opisanie jego formy.

 Ceramika ceglasta, toczona na szybkoobrotowym kole garncarskim, wypalona w atmosfe-
rze utleniającej stanowi 0,42% zbioru naczyń z poziomu 7. W zespole rozpoznano pięć wylewów, 
28 brzuśców i fragment dna. Okazy wykonano z odpowiednio przygotowanych glin żelazistych  
z domieszką piasku o granulacji do 1 mm. Grubość ścianek wynosi 4-8 mm, a niemal połowa zbioru 
ma jednobarwny przełam. Powierzchnie zewnętrzne fragmentów w wyniku wypału w atmosferze 
utleniającej uzyskały kolor od pomarańczowego po intensywnie ceglasty, wewnętrzne – w więk-
szości pomarańczowy. Na trzech brzuścach odnotowano zdobienie w postaci poziomych, płytkich, 
dookolnych bruzd o szerokości do 3 mm. Nie stwierdzono szkliwa ani angoby. Dno naczynia o bliżej 
nieokreślonej formie ma średnicę 9 cm, jest płaskie i nosi ślady odcinania od tarczy koła garncarskie-
go (tabl. 27:13). Wylewy są wychylone na zewnątrz, nieznacznie pogrubione, o krawędzi zaokrąglo-
nej, niekiedy podniesionej do góry (tabl. 27:4). Na wyklejonej z dwóch ułamków części naczynia wy-
lew jest od zewnątrz dodatkowo zaopatrzony w protookap (tabl. 27:8). Na podstawie ukształtowania 
górnych partii pojemników można stwierdzić, że analizowany zbiór reprezentuje fragmenty garn-
ków. Ułamkowy stan zachowania zespołu ceramiki ceglastej uniemożliwia opisanie form naczyń.

Tablica 27. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina, wykop II. Ceramika naczyniowa 
z poziomu 7 (rys. Joanna Franczak, oprac. Andrzej Kowalczyk)

Plate 27. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Trench II. Pottery from 
Level 7 (drawn by Joanna Franczak, prepared by Andrzej Kowalczyk)
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Podsumowanie

W wyniku badań wykopaliskowych pozyskano cenne informacje o zasiedleniu wyspy w czasach, 
do których brak źródeł historycznych lub znane są pojedyncze wzmianki w zachowanych dokumen-
tach. Odkryto pozostałości osadnictwa datowanego na IV/V EB-V EB/Ha C, rozpoznano osadnictwo 
wczesnośredniowieczne i z początków późnego średniowiecza. Wydzielone jednostki stratygraficz-
ne, zalegające do głębokości 4,98 m poniżej współczesnego poziomu, na podstawie wzajemnych 
korelacji i materiałów archeologicznych zaklasyfikowano do siedmiu poziomów, wydzielając fazy 
funkcjonowania grodu i osadnictwa otwartego na Ostrowie Radzimskim (ryc. 103).

Północno-zachodnią część Ostrowa Radzimskiego zasiedlono czasowo w IV/V EB-V EB/Ha C, 
następnie w średniowieczu odnotowano intensywne osadnictwo między VIII a pierwszą połową 
XIV wieku. Szczególnie w okresie od drugiej połowy X wieku aż po kres istnienia osadnictwa mocno 
przekształcano obszar wyspy, najpierw wznosząc gród wczesnopiastowski z drewniano-ziemnym 
wałem obronnym, następnie adaptując jego relikty pod zabudowę otwartą, później przebudowując 
osadę w gród kasztelański z wałami obronnymi i kopcem, na którego plateau znajdowała się zabu-
dowa mieszkalna. 

 Najstarsze osadnictwo z IV/V EB-V EB/Ha C jest rozpoznane najsłabiej. Wpłynęło na to kil-
ka czynników przede wszystkim znaczne zniszczenie jego pozostałości przez młodsze osadnictwo, 
czego dowodem są liczne materiały rejestrowane na złożach wtórnych oraz niewielka powierzch-
nia w wykopie II poddana badaniom wykopaliskowym na poziomie osadnictwa kultury łużyckiej.  
W efekcie tylko częściowo rozpoznano dwa obiekty z materiałami datowanymi na IV/V EB-V EB/Ha C. 

 Kolejne świadectwa zasiedlenia Ostrowa Radzimskiego datowane są na VIII-IX wiek. Na 
wyspie funkcjonowała wówczas osada, najprawdopodobniej otwarta bez umocnień obronnych. 
Chronologię śladów osadniczych oparto na analizie zespołu ceramiki oraz pośrednio na wynikach 
datowania radiowęglowego dwóch kości z poziomu 4. 

 W drugiej połowie X wieku na wyspie radzimskiej wzniesiono gród wczesnopiastowski 
funkcjonujący do około połowy XI wieku. Dowodem jego istnienia są odkryte w wykopie II relikty 
wału obronnego. Warstwa kulturowa i obiekty osadnicze stwierdzone pod reliktami wału, datowane 
także na drugą połowę X wieku, poświadczają osadnictwo na wyspie tuż przed wzniesieniem grodu. 
Wiele podstawowych kwestii na temat warowni i osadnictwa jej towarzyszącego wymaga dalszych 
badań, na przykład nie znamy wielkości grodu, charakteru zabudowy itd. Ów obiekt obronny, któ-
ry należy zaliczyć do grodów lokalnych, wzniesiono na rubieżach tzw. państwa gnieźnieńskiego,  
w ważnym punkcie na szlaku wodnym – Warcie stanowiącej oś państwa wczesnopiastowskie-
go (por. kurnatowSka 2008, s. 61). Rola grodu polegała na ochronie szlaku wodnego i drogi lądowej  
z Gniezna przez Lednicę i Radzim na zachód oraz północny zachód, na obronie granic państwa,  
a także egzekwowaniu danin i posług (por. kurnatowSka 2008, s. 62; wędzki 2008, s. 30).

Warstwa spalenizny na reliktach wału obronnego grodu wczesnopiastowskiego datowana 
na połowę XI wieku świadczy o pożarze obiektu najprawdopodobniej w czasie znaczącego kryzysu 
dynastycznego i społecznego zwieńczonego najazdem księcia Brzetysława w 1039 roku. 

Relikty grodu wczesnopiastowskiego już na początku drugiej połowy XI wieku zaadaptowano 
pod osadnictwo. Jak się wydaje, nie podjęto wówczas wysiłku wzniesienia wałów obronnych. Odbu-
dowane przez Kazimierza Odnowiciela państwo w drugiej połowie XI i XII wieku stworzyło stabilną 
strukturę terytorialną oraz społeczną i nie wymagało odbudowy grodu radzimskiego (o znaczeniu lo-
kalnym), usytuowanego w owym czasie wewnątrz państwa jako raczej niewielkie skupisko osadnicze 
wśród lasów. Jednak położenie Ostrowa Radzimskiego na ważnym nadal szlaku wodnym i lądowym  
(w miejscu ich łączenia) sprawiło, że ludzie nie opuścili wyspy, o czym świadczą ślady bogatego i inten-
sywnego osadnictwa rejestrowane w poziomie 4, datowane na drugą połowę XI-XII wiek. 

Osada ta funkcjonowała do końca XII wieku, kiedy to znacząco przebudowano północno-za-
chodnią część wyspy, wznosząc gród kasztelański stanowiący centrum okręgu administracyjnego, 
w którego skład (zdaniem Mieczysława Brusta: 2008, s. 52) weszły trzy opola, z czołami w Radzimiu, 

Ryc. 103. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Wykop II, schematyczne zestawienie struktur  
w ramach wydzielonych poziomów osadniczych, 1 – granice wykopu i wydzielonych jednostek stratygraficz-
nych, 2 – jednostki przypisane poziomom, 3 – obiekty odkryte poniżej lub powyżej przedstawionego rzutu 
płaskiego, 4 – wydzielone pozostałości budowli naziemnych 

Fig. 103. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Trench II, schematic representation of struc-
tures within settlement levels, 1 – boundaries of trenches and stratigraphic units, 2 – units assigned to levels, 
3 – features uncovered below or above the floor plan, 4 – identified remains of structures erected above ground
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Objezierzu (Obornikach) i Kiekrzu (Chojnicy). Kasztelanię powołano w wyniku naturalnego rozwoju 
osadnictwa, zwiększenia się gęstości zaludnienia itd. Obiekt na Ostrowie Radzimskim nie powielał 
formą grodu wczesnopiastowskiego, lecz nawiązywał budową do zachodnioeuropejskich założeń 
obronnych typu motte. Na jednym z największych i najwyższych pagórków, stanowiących relikty 
wału obronnego grodu wczesnopiastowskiego, wybudowano obiekty mieszkalne, w tym rezydencję 
zarządcy. Poza tym północno-zachodnią część wyspy z zabudową odcięto od pozostałej partii Ostro-
wa Radzimskiego dwoma wałami ziemnymi i fosami. Ich wykonanie bez zastosowania tradycyjnej 
techniki budowy wskazuje na realizowanie przedsięwzięcia niewielkim kosztem (por. kurnatowSka 
2008, s. 64-67). Wały ziemne wzniesione bez użycia drewna, z niewielką ilością kamieni tworzą-
cych rodzaj bruku, zabezpieczały przed destrukcyjnym działaniem wody (podmywaniem brzegów 
grodu) i wrogimi wojskami mogącymi atakować obiekt z południowo-wschodniej części wyspy. Do-
tychczas przebadano niewielki fragment jednego, wyższego, wewnętrznego wału. Dalszych badań 
wymaga określenie przebiegu i budowy elementów obronnych, w szczególności od zachodu i pół-
nocnego-zachodu. Gród funkcjonujący od końca XII do pierwszej połowy XIV wieku był dwukrotnie 
przebudowywany. We wszystkich przypadkach zmiana zabudowy na wypłaszczeniu wzniesienia 
podyktowana była pożarem wcześniejszych budynków. Trudno ustalić, czy pożary były wynikiem 
nieszczęśliwych wypadków, czy zostały wzniecone przez zdobywające gród wojska. Faktem jest, że 
obiekty mieszkalne grodu w XIII wieku były dwukrotnie zniszczone i odbudowywane, co świadczy 
o znacznej randze tego ośrodka. Uwzględniając sytuację polityczną z pierwszej połowy XIII wieku, 
kiedy to Wielkopolska była widownią walk najpierw między książętami wielkopolskimi, a później 
wielkopolskimi i śląskimi, możemy z dużym prawdopodobieństwem zakładać, że gród w Radzimiu 
został zniszczony właśnie w takich okolicznościach. Jak poświadczają odkrycia archeologiczne, oko-
ło połowy XIII wieku zabudowa grodu została odbudowana (być może z inicjatywy Przemysła I).  
W tym czasie Wielkopolska była podzielona między Przemysła I i jego brata Bolesława Pobożnego, 
a granica tego podziału przebiegała zaledwie około 20 km na wschód od Radzimia, co sprawiało, że 
Ostrów Radzimski z brodem przez Wartę ponownie wymagał umocnienia. Trudno doszukać się od-
niesień do sytuacji politycznej z końca XIII wieku, która mogłaby mieć wpływ na spalenie zabudowy 
grodu i szybką odbudowę budynków mieszkalnych poświadczoną odkryciami archeologicznymi.

Wiele ogólnych ustaleń poczynionych na podstawie badań archeologicznych niewielkiej 
części grodu wymaga uszczegółowienia – w tym celu należy kontynuować prace wykopaliskowe. 
Konieczne jest rozpoznanie pozostałych dwóch kopców, przede wszystkim w kontekście ich funkcji. 
Należy także zaplanować badania na lewym brzegu Warty w miejscu dawnej wsi Radzim. 

 Pozyskane materiały archeologiczne – w szczególności najliczniej rejestrowana we wszyst-
kich okresach zasiedlenia wyspy ceramika naczyniowa – pozwalają prześledzić przemiany tech-
nologiczne i morfologiczno-stylistyczne zachodzące głównie w średniowiecznym garncarstwie  
(ryc. 104). 

Ryc. 104. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Przegląd form naczyń 
glinianych z poszczególnych poziomów osadniczych 

Fig. 104. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Vessel forms in 
particular settlement levels
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Gród na Ostrowie Radzimskim 

Gród radzimski znajdował się na wyspie warciańskiej, a wygląd jego zabudowań kilkukrotnie 
ulegał poważnym przemianom. Badania archeologiczne wykazały, że wyspa po raz pierwszy 
została zasiedlona w IV/V EB-V EB/Ha C, lecz o intensywnym rozwoju tego miejsca można mó-

wić dopiero we wczesnym średniowieczu od VIII-IX wieku. W wyniku prac wykopaliskowych ustalo-
no, że w drugiej połowie X wieku na Ostrowie Radzimskim wybudowano gród, którego relikty wałów 
drewniano-ziemnych odnotowano w wykopie II. Jest to szczególnie istotne odkrycie, gdyż na temat 
tak wczesnego istnienia grodu nie zachowały się żadne wzmianki historyczne, a ustalenia archeolo-
gów wskazują, że znajdowała się tam jedna z warowni wczesnego państwa piastowskiego, zniszczona  
w pierwszej połowie XI wieku. Niewielki zakres przeprowadzonych badań wykopaliskowych unie-
możliwia przedstawienie wielkości grodu, a także opisanie jego zabudowy wewnętrznej. Opierając się 
na ogólnych danych, można przypuszczać, że gród był niewielkich rozmiarów. Jego destrukcję należy 
prawdopodobnie wiązać z okresem kryzysu panowania dynastii piastowskiej, jaki nastąpił w latach 
trzydziestych i czterdziestych tego stulecia. Doszło wtedy do wygnania następcy tronu, Kazimierza 
Odnowiciela, buntu możnych, rozdrobnienia państwa a być może również tzw. reakcji pogańskiej. Do-
datkowo czeski książę Brzetysław, wykorzystując chwilową zapaść państwowości, dokonał niszczące-
go najazdu, którego zwieńczeniem było złupienie Gniezna i wywiezienie stamtąd cennych relikwii św. 
Wojciecha (krzemieńska 1959; laBuda 1992, s. 183-195; matla-kozŁowska 2008, s. 452-473). Nie sposób 
ustalić, który z tych czynników doprowadził do zniszczenia zabudowy grodu radzimskiego. Nie wyda-
je się, by czeskie wojska Brzetysława mogły zapędzić się tak daleko na północ, toteż przypuszczalnie 
przyczyna zniszczenia zabudowań na ostrowie miała charakter wewnętrzny. Wobec zaniku struktur 
państwowych i braku zachowanych szczegółowszych źródeł można jedynie spekulować, że doszło do 
niego w konsekwencji prowadzonej w Wielkopolsce walki jakichś nieokreślonych stron. 

Pewne odzwierciedlenie w źródłach pisanych znajdują za to archeologicznie poświadczone 
ślady intensywnego przekształcenia północno-zachodniej części wyspy pod koniec XII wieku, kiedy 
to wzniesiono nowy gród z zabudową mieszkalną na plateau wzniesienia odciętego od południo-
wo-wschodniej partii wyspy dwoma wałami ziemnymi i fosami. W wykopie II na szczątkach grodu 
wczesnopiastowskiego i osadnictwa otwartego odkryto relikty budynku mieszkalnego wybudowa-
nego w konstrukcji szkieletowej w rzucie płaskim, zbliżonego do kwadratu o bokach 6,5 m, pełnią-
cego siedzibę kasztelana. W wykopie I zarejestrowano struktury ziemne stanowiące szczątki wału 
obronnego wzniesionego w tym samym czasie co opisany wyżej obiekt mieszkalny (patrz rozdział II). 
Wydaje się, że zarówno rozbudowę, jak i ponowny rozkwit Ostrowa Radzimskiego należałoby łączyć 
z osobą księcia Mieszka Starego, który mógł podjąć te inwestycje w końcowym okresie swojego pa-
nowania. Sprawował on kontrolę nad tym obszarem od swojego powrotu z wygnania w 1181 roku aż 
do śmierci w 1202 roku. Zapewne właśnie wtedy podjęto decyzję o odbudowie grodu (Pelczar 2013, 
s. 69-77). Badania archeologiczne wskazują na to, że zabudowania na plateau grodu wzniesione pod 
koniec XII stulecia uległy spaleniu już w pierwszej połowie XIII wieku, co można wiązać z wojnami 
toczonymi w tym okresie w Wielkopolsce. Wpierw pomiędzy Władysławem Odonicem a jego stry-
jem Władysławem Laskonogim (walki mogły toczyć się w rejonie Radzimia w 1227 lub 1229 roku), 
później zaś między młodszym z tych książąt a Henrykiem Brodatym (lata 1233-1234 i 1237-1238) 
oraz Henrykiem Pobożnym (lata 1238-1239). 

W toku tych konfliktów szczególnie istotny dla losów Radzimia był pokój zawarty w 1234 
roku pomiędzy Odonicem a Brodatym, na mocy którego Wielkopolska została pomiędzy nich po-
dzielona wzdłuż linii Warty – ziemie położone na zachód od jej biegu przypadły księciu śląskiemu, 
na wschód zaś – wielkopolskiemu (KDW, t. I, nr 168). Nie jest jednak jasne, któremu z książąt przy-
padła w udziale położona na granicznej rzece wyspa radzimska, która przecież ze swojej natury znaj-
dowała się pośrodku Warty. W takiej sytuacji linia podziału powinna przebiegać wzdłuż głównego 
koryta rzeki, czyli decydujące dla przynależności wyspy jest to, od której strony opływa ją właściwy 
nurt. Obecnie Warta przepływa po lewej stronie od dawnego ostrowa, jednak jest to konsekwencja  

przeprowadzonej w XIX wieku regulacji jej biegu. Niestety nie można jednoznacznie ustalić, jak 
wyglądały w tym miejscu stosunki wodne w XIII wieku. Jednak analizując ukształtowanie terenu  
i zachodzące naturalnie procesy erozji brzegów rzeki, można zaryzykować stwierdzenie, że od wczes- 
nego średniowiecza większość wody opływała ostrów od prawej strony, gdzie obecnie znajduje się 
jedynie zarośnięte starorzecze. Taka interpretacja oznaczałaby, że wyspa w myśl układu z 1234 roku 
znalazła się pod panowaniem Henryka Brodatego.

Odmienną koncepcję zaproponował Dariusz Paprocki – Ostrów Radzimski w myśl traktatu 
z 1234 roku znajdował się na terytorium należącym do Władysława Odonica, który pośpiesznie go 
ufortyfikował. Badacz uważa, że już rok później miało dojść do przesunięcia granicy dalej na połu-
dnie od Warty, czego dowodzi ufundowanie przez księcia kościoła w lewobrzeżnej wsi Radzim (1236 
rok – AAP, sygn. AV 7, k. 46v). Jego zdaniem miało to być ostateczną demonstracją przejęcia tych 
ziem we władanie i może również wiązać się z ustanowieniem kasztelanii (PaProcki 2008, s. 85-86). 
Wydaje się, że koncepcja ta jest jednak dość ryzykowna, nie tylko z racji wspomnianych wcześniej 
niejasności związanych z przebiegiem nurtu rzeki i przynależnością wyspy, ale również ze względu 
na szerszy kontekst polityczny. Zachowane źródła donoszą wprawdzie o walkach toczonych między 
książętami w 1235 roku, jednak przebiegały one na zupełnie innym odcinku granicy – w okolicach 
Śremu (dzieduszycki, fogel 1979, s. 85-86), czyli daleko na południe od Radzimia. Ponadto, z wyjąt-
kiem zdobycia przez Odonica wspomnianego grodu śremskiego, nie doszło wtedy raczej do korekty 
granic (Pelczar 2013, s. 291-295). W świetle ustaleń archeologicznych wiadomo, że gród kasztelań-
ski na Ostrowie Radzimskim spalono w pierwszej połowie XIII wieku. Na obecnym etapie badań nie 
można było szczegółowiej określić czasu zniszczenia zabudowy grodu, w związku z czym nie ma 
stuprocentowej pewności, czy nastąpiło to w wyniku konfliktu Władysława Odonica z Henrykiem 
Brodatym w latach 1233-1234 i 1237-1238. Można snuć przypuszczenia, że to Władysław Odonic 
mógł zdobył gród na Ostrowie Radzimskim obsadzony załogą Henryka Brodatego, zyskując kontrolę 
nad przeprawą i lewobrzeżną osadą; swój sukces podkreślił propagandowo przez ufundowanie świą-
tyni radzimskiej w 1236 roku. Jednak trzeba zwrócić uwagę na to, że jedyny zachowany przekaz źró-
dłowy dotyczący fundacji kościoła w Radzimiu jest stosunkowo późny i niebezpośredni. Informacja 
na ten temat znajduje się w aktach siedemnastowiecznej wizytacji parafii, w trakcie której wizyta-
tor zaczerpnął ją z piętnastowiecznego odpisu rzekomego aktu fundacji kościoła (AAP, sygn. AV 7,  
k. 46v-47r). W historii jest znanych wiele przypadków, kiedy fundator danej świątyni został z bie-
giem lat zapomniany bądź pomylony z kimś innym. Nie można uznawać tego argumentu za niepod-
ważalnie dowodzący panowania Władysława Odonica w Radzimiu około roku 1236. 

Pomimo powyższych kontrowersji i niejasności pewne jest, że pod koniec lat pięćdziesiątych 
XIII wieku w rejonie przeprawy radzimskiej funkcjonowało już rozwinięte osadnictwo, które skupia-
ło uwagę społeczności lokalnej wokół dwóch obiektów: grodu na Ostrowie Radzimskim i kościoła 
parafialnego na lewym brzegu Warty. Jak poświadczają wyniki badań archeologicznych, zniszczoną 
w pierwszej połowie XIII wieku zabudowę grodu kasztelańskiego odbudowano na początku drugiej 
połowy XIII wieku (co należy wiązać ze wspomnianymi przed chwila konfliktami). Na ten czas dato-
wane są odkryte na plateau wzniesienia szczątki dwóch chat wybudowanych w konstrukcji zrębo-
wej na planie prostokąta. Zabudowania te jeszcze w drugiej połowie XIII wieku uległy zniszczeniu. 
Na ich miejscu pod koniec XIII wieku wybudowano czworokątny budynek mieszkalny o podstawie 
kamiennej (być może fundamencie kamiennym znacznie rozebranym w czasach nowożytnych), 
który przetrwał do pierwszej połowy XIV wieku (patrz rozdział II). Wydaje się, że destrukcja zabudo-
wań grodu w drugiej połowie XIII wieku mogła być związana ze splądrowaniem Wielkopolski przez 
czeskiego króla Przemysła Ottokara II, który na przełomie 1267 i 1268 roku powracał tędy z wypra-
wy do Prus (HleBionek 2010, s. 94; rocznik kaPitulny krakowSki, s. 812). W tym czasie gród normalnie 
funkcjonował, co poświadczają źródła historyczne donoszące o kasztelanie radzimskim Beniaminie, 
rezydującym w Radzimiu co najmniej od 1256 roku (KDW, t. I, nr 333). Jak wynika z badań archeo- 
logicznych, fortyfikacje na wyspie radzimskiej po zniszczeniach z drugiej połowy XIII wieku zosta-
ły szybko naprawione, a na plateau powstały nowe zabudowania, oparte na solidnym kamiennym  
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fundamencie. Nie jest wiadome, kto zainicjował te prace. Być może był to efekt szybkich działań Bole-
sława Pobożnego, który chciał naprawić straty zadane przez czeskiego władcę (HleBionek 2010, s. 93-
94). Jeszcze bardziej prawdopodobne jest jednak, że ta przebudowa była inicjatywą Przemysła II, który, 
objąwszy w 1273 roku samodzielne rządy w dzielnicy poznańskiej, chciał umocnić granicę z ziemiami 
swojego stryja Bolesława, z którym pozostawał wówczas w konflikcie (nowacki 2007, s. 71). Wreszcie 
możliwe jest, że odbudowy i modernizacji grodu radzimskiego dokonał ówczesny kasztelan (grygiel 
1992, passim). Niezależnie jednak od inicjatora tych prac należy stwierdzić, że gród radzimski prze-
trwał w tej formie tylko do pierwszej połowy XIV wieku, kiedy to uległ ponownemu zniszczeniu przez 
ogień. Jak wskazują wyniki badań archeologicznych, nie został już więcej odbudowany. Dowodzi tego 
fakt, że kiedy kronikarz Jan z Czarnkowa opisywał okoliczności zawarcia w 1383 roku rozejmu mię-
dzy stronami wojny domowej, do którego doszło w Radzimiu, nie wspomniał nawet o istnieniu grodu. 
Wojska Nałęczów i Grzymalitów miały wtedy stać rozdzielone nurtem Warty, stacjonując we wsiach 
Radzim i Starczanowo (kronika jana z czarnkowa 1996, s. 733-734). Niewykluczone nawet, że (jak pro-
ponuje to Dariusz Paprocki) negocjacje między stronami prowadzono na samej wyspie, która stano-
wiła grunt neutralny. Dobrym miejscem na takie spotkanie byłyby pozostałości po dawnym grodzie  
(PaProcki 2004, s. 14), które choć nie miały już wówczas żadnej wartości militarnej i nie były warte 
uwagi kronikarza, to jednak na pewno wciąż się tam znajdowały, skoro jeszcze w pierwszej połowie 
XIX wieku można było oglądać fundamenty i sklepienie zrujnowanych budynków (odnalazł je tam 
radca ziemi powiatu obornickiego Gumpert). Gród na Ostrowie Radzimskim nie istniał już przed 1360 
rokiem, kiedy to wieś wraz z wyspą została przekazana przez Kazimierza Wielkiego na własność po-
znańskiej komandorii joannitów, relikty grodu zaś nie zostały nawet wspomniane w dokumencie tej 
transakcji. Nie są znane żadne źródła historyczne mówiące o upadku siedziby kasztelanów, ale jak 
wskazują wyniki badań wykopaliskowych, przestała ona funkcjonować w pierwszej połowie XIV 
wieku. W tym czasie w okresie kilkudziesięciu lat przestały się również pojawiać wzmianki źródłowe 
o kasztelanach radzimskich. Chronologicznie zbiega się to z zamętem, jaki nastąpił po śmierci Prze-
mysła II, ostatniego z wielkopolskiej linii Piastów, oraz walkami o panowanie w tej dzielnicy. Doszło 
wtedy do poważnych zmian polityczno-administracyjnych tej części Wielkopolski, które najwyraźniej 
oznaczały także kres funkcjonowania grodu na Ostrowie Radzimskim.

Geneza i rozwój terytorium kasztelanii radzimskiej do XIV wieku  
(próba rekonstrukcji)

Niewątpliwie najważniejszym okresem w dziejach funkcjonowania grodu radzimskiego był czas, 
kiedy był on siedzibą kasztelanii. Ostrów w Radzimiu stanowił wówczas centrum jednego z okręgów 
administracyjnych Wielkopolski, który rozciągał się na znacznym obszarze na północ od Poznania 
i w naturalny sposób życie tamtejszej ludności było z nim związane. Niniejszy rozdział przedstawi 
okoliczności powstania tej kasztelanii, jej zakres terytorialny oraz późniejsze losy na tle systemu 
grodowego w regionie. 

 Prowadzone od niemalże półtora stulecia badania historyczno-osadnicze nad powstaniem  
i funkcjonowaniem organizacji grodowo-terytorialnej (kasztelanie) i związanej z nią ściśle orga-
nizacji sąsiedzkiej (opola) przyniosły liczący się materiał poznawczy w postaci różnego typu opra-
cowań historycznych i archeologicznych40. W bibliografii tej jednakże przeważają pozycje raczej  

40 Pierwsza praca na omawiany temat wyszła spod pióra niemieckiego historyka Richarda Roepella, który w 1840 roku wydał 
swoje dzieło pt. Geschichte Polens. Polskie tłumaczenie pióra Kazimierza Sulimy Przyborowskiego ukazało się w roku 1879 
we Lwowie (w dwóch tomach) pod zmienionym tytułem: Dzieje Polski do XIV stulecia. W 2005 roku ukazało się staraniem 
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w serii Wznowienia jako tom 24. Zdaniem wielu historyków polskich i nie-
mieckich praca Roepella do dziś zachowała aktualność w znacznej części. Z bogatej bibliografii polskich badaczy wymie-
niamy z konieczności z wyboru: BoBrzyński 1879; wojciecHowSki 1924; arnold 1927; 1968; tymieniecki 1928; smolka 1959; 
Potkański 2004; BoGusŁawski 2005. W okresie powojennym: wędzki 1960; lalik 1967; Buczek 1970b; Łowmiański 1973; 1985; 
modzelewski 1975; kurnatowSka 1984; 1991; 2002. Na temat opoli: tymieniecki 1965; lalik 1976; Buczek 1970a; Podwińska 
1971; laBuda 1975; modzelewski 1986; 1987; matuszewski 1991 oraz artykuł polemiczny: modzelewski 2001.   

o charakterze syntetycznym i ujmujące interesującą nas tematykę w aspekcie całego państwa 
piastowskiego, względnie wybranych jego rejonów. Wynika to głównie, jak się wydaje, z ubóstwa 
źródeł archeologicznych odnoszących się do poszczególnych ośrodków osadniczo-grodowych  
i opolnych, gdyż zasoby źródeł pisanych są od dawna znane i nie należy raczej oczekiwać ich 
dalszego powiększenia.

 Mimo znacznego zaawansowania badań nad problematyką kasztelanii i związków sąsiedz-
kich jest jeszcze wiele białych plam oraz kontrowersji wśród badaczy, które dostrzeżono, analizując 
wspomniane wyżej opracowania. Zaliczyć tu można w szczególności: problem genezy organizacji 
grodowej, stosunek kasztelanii do opola, wielkość i zasięg poszczególnych okręgów grodowych, tery-
torialność i nieterytorialność kasztelanii, małe jednostki terytorialne związków sąsiedzkich (pole – 
campus) itp.41

 Nie wchodząc głębiej w szczegóły związane z organizacją kasztelańską oraz związkami są-
siedzkimi (pola, opola), jako pozostającymi poza obrębem niniejszego opracowania, stwierdzić 
jedynie należy, że kasztelania (castellania, castellatura), była podstawową jednostką podziału 
terytorialnego w okresie Polski wczesnopiastowskiej (X-XII wiek), aż do jej osłabienia i upadku 
(przełom XIII i XIV wieku), w związku z nasileniem się akcji immunitetowej (gospodarczej i są-
dowej) oraz powstawaniem powiatów. Tworzyła ona okręg grodowy pełniący funkcje wojskowe, 
administracyjne i sądownicze oraz zapewne zarządu dóbr panującego, znajdujących się w obrę-
bie kasztelanii. Na jej czele stał specjalnie powołany urzędnik książęcy, zwany początkowo pan 
lub komes (comes), a począwszy od XIII wieku kasztelan (castellanus), którego siedzibą był gród 
obronny (gawlaS 1996, s. 43-46; laBuda 2012, s, 129-131). Z kolei opole było wspólnotą terytorialną 
ukształtowaną na ziemiach polskich do połowy pierwszego tysiąclecia n.e., w wyniku długiego 
procesu związanego z rozwojem osadnictwa plemiennego. W epoce wczesnofeudalnej było ono 
najmniejszą terytorialną jednostką administracyjno-podatkową. W XIII wieku składało się z kil-
ku do kilkunastu wsi i obejmowało wspólną organizacją chłopów, drobnych rycerzy i większych 
posiadaczy dóbr. Termin opole jest synonimem osady, po łacińsku vicinia i niemiecku gegenote, co 
oznacza sąsiedztwo. Określenie to jest pochodzenia stosunkowo późnego, powstało bowiem około 
X-XI wieku i najczęściej spotykane jest w Wielkopolsce. 

 Dalszy postęp w pracach nad rekonstrukcją osadnictwa wczesnośredniowiecznego Wielko-
polski i pozostałych obszarów Polski zależeć będzie w głównej mierze od stopnia zaawansowania 
studiów nad poszczególnymi centrami osadniczymi i to nie tylko tymi ważniejszymi, lecz mniej-
szymi ośrodkami grodowymi i miejskimi. Mimo wydawania od wielu lat materiałów dotyczących 
osadnictwa wczesnośredniowiecznego Wielkopolski (HenSel 1950; 1953; 1959; HenSel, Hilczer-kur-
natowSka 1972; 1980; 1987; HenSel, Hilczer-kurnatowSka, Łosińska 1995), większość grodzisk nie do-
czekała się jednak w dalszym ciągu odrębnych opracowań monograficznych, nie mówiąc choćby  
o określeniu ich precyzyjnej chronologii, typologii oraz pełnionych funkcji42. Biorąc pod uwagę fakt, 
że badania wykopaliskowe (a tylko takie dają wyczerpujący i w pełni obiektywny materiał) są bar-
dzo czasochłonne i niezwykle kosztowne, trudno oczekiwać ich zakończenia w bliskim i dającym 
się określić terminie43. W tej sytuacji (niezależnie od wyników przyszłych badań archeologicznych) 
wydaje się w pełni uzasadnione podjęcie – nawet za cenę pewnej liczby hipotez i przypuszczeń – 
choćby częściowej rekonstrukcji dziejów ośrodków grodowych, które zajmowały istotne miejsce  

41 Nie przyniosła uzgodnienia stanowisk, głównie w kwestii gospodarczych funkcji organizacji grodowej, tocząca się wiele lat 
polemika naukowa Karola Buczka i Karola Modzelewskiego (por. Buczek 1977; 1979; modzelewski 1980a; 1980b). Wielowąt-
kową dyskusję próbował uporządkować Henryk Łowmiański (1977).  

42 Opracowanie Władysława Kowalenki, Grody i osadnictwo grodowe Wielkopolski wczesnohistorycznej (1938) jest już w wielu 
miejscach nieaktualne i w całości wymaga poważnych korekt i zmian. Stan rozpoznania grodzisk wczesnośredniowiecznej 
Wielkopolski już znacznie się poprawił, niezbędna jest jednak dalsza weryfikacja (por. kurnatowSka, Łosińska 1983; 1985; 
kirScHke, Prinke 1995). 

43 Przykładem w tym względzie wzorcowym są badania wykopaliskowe prowadzone od 1982 roku w łekneńskim zespole 
osadniczym przez interdyscyplinarny zespół  Instytutu Historii UAM w Poznaniu pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. 
Andrzeja M. Wyrwy, które doczekały się już kilku wydawnictw w „Studiach i Materiałach do Dziejów Pałuk”. 
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w organizacji terytorialnej państwa piastowskiego. Chodzi tu między innymi o takie grody, jak: Na-
kło, Wieleń, Żnin, Zbąszyń, Krzywiń, Czarnków, Krobia oraz Radzim – będący przedmiotem niniej-
szych rozważań44.

Radzim na tle osadnictwa nadwarciańskiego do XIII wieku

Prowadzone od wielu lat na szeroką skalę badania archeologiczne wybranych terenów pozwoliły na 
uchwycenie pewnych prawidłowości występujących w procesach osadniczych, a przy zastosowa-
niu metod porównawczych można odnieść je do większych obszarów ziem polskich. Najogólniejszą 
tezą wynikającą z dotychczasowych badań jest stwierdzenie istnienia wyspowego charakteru naj-
wcześniejszego osadnictwa. Zagadnienie jednostek osadniczych, zwanych też w nowszej literatu-
rze osiedlami, zostało poznane najlepiej na obszarach południowo-zachodniej Wielkopolski, ziemi 
lubuskiej, Dolnego Śląska i w dorzeczu Parsęty (Hilczerówna 1965; 1967; 1968; Łosiński 1972, 1982; 
lodowski 1980; cHudziak 1996, s. 118-119; dulinicz 2001, s. 119 i nn.). 

 Mimo niewątpliwego dorobku jest jeszcze w omawianej problematyce wiele punktów spor-
nych i nie do końca wyjaśnionych. Szczególnym utrudnieniem jest różnorodność i wieloznaczność 
terminologii stosowanej przez badaczy na określenie poszczególnych wspólnot terytorialnych, a co 
za tym idzie również genezy oraz ich roli i funkcji spełnianej w obrębie społeczeństwa wczesnośre-
dniowiecznego. Wyjątkowo często podnosi się w literaturze przedmiotu kwestię tzw. „pola” – in-
stytucji znanej głównie u ludności pruskiej (lauks), u ludów bałtyjskich, na Białorusi, w Rumunii  
i Mołdawii. Zagadnienie to omówiła wszechstronnie Zofia Podwińska, która doszła do wniosku, że  
w I tysiącleciu n.e. istniały również na ziemiach polskich małe jednostki osadnicze. Najczęściej skła-
dały się z grodu i jednej lub dwóch osad, bądź kilku osad bez grodu. Powierzchnia użytkowa takiego 
skupiska wynosiła na ogół 3-5 km2, rzadko dochodząc do 10-11 km2, natomiast w miarę rozwoju 
osadnictwa osiągała 30-40 km2 powierzchni. Jednostki te często występowały pod wspólną nazwą 
(Podwińska 1971, s. 240-241, 251, 272; por. mŁynarska-kaletynowa 1973, s. 83 i nn.; okulicz-kozaryn 
2000, s. 268; kurnatowSka 2002, s. 18-24)45. W źródłach wielkopolskich wzmiankowane zostały jeden 
raz, a mianowicie w bulli gnieźnieńskiej z 1136 roku pod nazwą campus („super campus Dambsko”). 
Zofia Podwińska zrekonstruowała takich pól na terenie Polski znacznie więcej, w wielokrotnie cyto-
wanej pracy o zmianach form osadniczych46.

 Aby nie pomnażać i tak bogatej terminologii stosowanej w nauce, kierując się sugestiami 
Karola Buczka, Gerarda Labudy, Henryka Łowmiańskiego i Zofii Podwińskiej, stosować będziemy 
w dalszej części naszych rozważań jednolite określenia, a mianowicie: małe jednostki terytorialne 
na oznaczenie podstawowych zespołów osadniczych, złożonych najczęściej z grodu oraz jednej 
do trzech (lub więcej) osad otwartych, zajmujących około 3-5 km2 do 10-15 km2 i rzadziej ponad  
20 km2 (maksymalnie 30-40 km2) powierzchni, następnie wielkie jednostki terytorialne, zbliżone 
do wspólnot typu opolnego i o zasięgu początkowo do 100 km2, a następnie 200-350 km2, oraz 
wspólnoty plemienne identyfikowane z tzw. „małymi plemionami” zrekonstruowanymi w dorzeczu 
Obry. Tymi ostatnimi w tej pracy nie będziemy się zajmować, gdyż brak danych potwierdzających 

44 Stan badań nad kasztelanią radzimską patrz „Radzim – zapomniany i przywrócony pamięci ślad osadnictwa z przeszłosci. 
Introductio” w niniejszym tomie.

45 Stanowczo sprzeciwił się istnieniu mniejszych jednostek osadniczych w ramach ośrodków opolnych, ignorując tym  
samym wymowę źródeł oraz wyniki badań archeologicznych i osadniczych, znany badacz Karol Modzelewski (1987, s. 31, 
przypis 32). Stwierdził, że terminy „opole” i „osada” były synonimami i miały jeden odpowiednik łaciński vicinia. Natomiast 
nie istniały dwa rodzaje związku sąsiedzkiego, tzn. opola i pola. Jednak mimo zapowiedzi nie wyjaśnił w swych pracach  
tej kontrowersji. 

46 Por. bullę protekcyjną papieża Innocentego II z 1136 roku wzorowo wydaną przez Witolda Taszyckiego (2003, s. 17:  
„et super campus Dambsco”, KDW 1877). Znane są w Wielkopolsce z badań osadniczych dwa inne pola, a mianowicie: 
odnotowane już dawno w literaturze pole krobskie (Krobia; por. leśny 1979, s. 40-41; BruSt 2004). Drugie zostało zrekonstru-
owane przez autora w czasie prac nad przeszłością Murowanej Gośliny (BruSt 2006, s. 45-47).  

istnienie w dorzeczu Warty jednostek typu małego plemienia (wędzki 1996, s. 69, tam dalsza lite-
ratura). 

 Dotychczasowe wywody zbliżyły nas do zasadniczego celu, jaki będziemy starali się osiąg- 
nąć, a mianowicie: odnalezienia i zbadania na obszarze zajmowanym przez późnośredniowieczne 
opole chojnickie, podstawowych jednostek terytorialnych istniejących w początkach wczesnego 
średniowiecza oraz określenia ich funkcji, miejsca i roli w szerszym systemie wspólnot doby ple-
miennej. Na wstępie jednakże należy zwrócić uwagę na słabe zaawansowanie badań archeologicz-
nych w dorzeczu środkowej Warty i dolnej Wełny, jak również podkreślić fakt małej przydatności 
dostępnych materiałów pochodzących głównie z badań ratowniczych, powierzchniowych (z lat 
pięćdziesiątych-sześćdziesiątych XX wieku) i Archeologicznego Zdjęcia Polski. Taki stan rzeczy 
jest szczególnym utrudnieniem przy rozstrzyganiu niełatwych i kontrowersyjnych jeszcze w nauce 
spraw dotyczących wczesnośredniowiecznych struktur terytorialnych. 

 Rekonstrukcję skupisk osadniczych na analizowanym terenie rozpoczniemy od najniższego 
szczebla podziału, czyli małych jednostek terytorialnych (ryc. 105). 

Na wstępie zajmiemy się skupiskiem osadniczym wyodrębnionym w dolnym biegu Wełny 
i przy jej ujściu do Warty. Najwcześniej pojawiło się tutaj osiem osad z okresu między V a VIII wie-
kiem (Kowanówko stan. 2 i 3, Rudki stan. 1, Gołaszyn stan. 29 i Oborniki stan. 5, 5a, 15, 21), po obu 
stronach rzeki Warty, w odległości 2 do 3 km na południe i północny wschód od Obornik (HenSel 
1959, s. 135; HenSel, Hilczer-kurnatowSka 1980, s. 432; jaSnoSz 1980, s. 94, 107; ryc. 105; wielgoSz-
-SkoruPka 2005, s. 327-328). W IX-połowie X wieku powstały dwie osady w Rożnowicach (stan. 6 i 7), 

Ryc. 105. Rekonstrukcja skupisk osadniczych tzw. małych jednostek osadniczych do połowy X wieku, 1 – gród, 2 – osada, 
3 – przybliżone granice małej jednostki osadniczej, 4 – gród domniemany i niepewny, 5 – inna miejscowość, 6 – sta-
nowisko nieokreślone, 7 – obszar lasów i bagien z XIV-XVI wieku, 8 – obszar lasów i bagien z XIX-początków XX 
wieku

Fig. 105. Reconstruction of settlement clusters, the so-called small settlement units, until mid-10th century, 1 – strong-
hold, 2 – small settlement, 3 – approximate boundaries of a small settlement unit, 4 – probable or uncertain strong-
hold, 5 – other towns or villages, 6 – uncertain site, 7 – woodlands and marshlands between the 14th and 16th 
centuries, 8 – woodlands and marshlands between the 19th and early 20th centuries
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jedna w Rożnowie (stan. 4), jedna w Gołaszynie (stan. 32) oraz sześć osad w Obornikach (stan. 
15, 31, 52, 53, 54, 74; jaSnoSz 1981, s. 152; HenSel 1987, s. 238-242; wielgoSz-SkoruPka 2005, s. 332-
334). Mniej prosta jest sprawa z grodem w omawianym zespole ze względu na dotkliwy brak ma-
teriałów grodziskowych dokładnie datowanych, niemniej przyjmujemy jego powstanie w szerokim 
przedziale chronologicznym około połowy IX-połowy XI wieku w Obornikach. W okresie IX-X wiek 
powierzchnia skupiska wynosiła około 10-12 km2. Dalszy rozwój jednostki nastąpił w połowie X-XI 
wieku: powstała wówczas osada w Kowanówku i w Obornikach, cmentarzyska szkieletowe w Obor-
nikach i Bogdanowie oraz liczne stanowiska nieokreślone, które w przybliżeniu możemy zaliczyć do 
tego samego okresu, jako pozostałości osad otwartych (naumowiczówna 1962, s. 384; jaSnoSz 1984, 
s. 100; HenSel 1987, s. 239; wielgoSz-SkoruPka 2005, s. 354). Przy uwzględnieniu upadku wcześniej-
szych osad w Rudkach, Kowanówku i Obornikach powierzchnia skupiska obornickiego osiągnęła 
około 12-15 km2 powierzchni.

 Skupisko radzimskie położone było nad Wartą, po obu jej brzegach, na południowy wschód 
od Obornik. Na przełomie VIII i IX wieku (faza B/C wczesnego średniowiecza) najprawdopodobniej 
powstała niewielka osada na lewym brzegu Warty, naprzeciw wyspy rzecznej w Radzimiu (malinow-
Ski 1955, s. 159; HenSel, Hilczer-kurnatowSka 1980, s. 366; jaSnoSz 1984, s. 90). W wyniku badań wy-
kopaliskowych ustalono, że na wyspie w VIII-IX wieku znajdowała się osada najprawdopodobniej  
o charakterze otwartym (patrz rozdział II). W fazie D wczesnego średniowiecza (połowa X-pierwsza 
połowa XI wieku) do radzimskiego zespołu osadniczego dołączyła osada w Maniewie (stan. 2), naj-
prawdopodobniej dwie osady w Radzimiu oraz cmentarzysko w nieistniejącym dziś Trzuskotowie. 
Według starszej literatury na wyspie mógł istnieć gród pierścieniowaty z fazy C wczesnego średnio-
wiecza, czego jednak nie potwierdziły badania wykopaliskowe. Opierając się na ich wynikach, można 
stwierdzić, że na Ostrowie Radzimskim znajdowała się osada w drugiej połowie X wieku przekształ-
cona w gród, którego relikty wałów rozpoznano w wykopie II (patrz rozdział II). Po zniszczeniu grodu 
w pierwszej połowie XI i w XII wieku na jego szczątkach funkcjonowała osada, przekształcona pod 
koniec XII wieku w gród kasztelański, którego zabudowę na plateau centralnego wzniesienia funk-
cjonującą do pierwszej połowy XIV wieku jeszcze dwukrotnie przebudowywano (patrz rozdział II). 
Podsumowując, można powiedzieć, że skupisko radzimskie należało do niewielkich, gdyż w połowie 
X wieku osiągnęło około 2-3 km2, a w wyniku przyrostu osad w stuleciu następnym liczyło w grani-
cach 4-5 km2 powierzchni. Na taki obraz ma wpływ ulokowanie Radzimia wśród lasów i na terenie 
poligonu wojskowego w Biedrusku, co ostatecznie prawie uniemożliwia przeprowadzenie badań po-
wierzchniowych i wykopaliskowych.

 Mała jednostka osadnicza, składająca się jedynie z osad otwartych, bez grodu (domniemany ?), 
zlokalizowana została w okolicy Długiej Gośliny (ryc. 105). Na przełomie VIII i IX wieku powsta-
ły tutaj dwie osady otwarte (HenSel 1950, s. 167-168; PiaSzykowa 1955, s. 219; jaSnoSz 1980, s. 44),  
z których jedna na ozie polodowcowym, branym w literaturze sporadycznie za miejsce po dawnym 
grodzie wczesnośredniowiecznym (por. dylik 1936, s. 82; HenSel 1950, s. 168; jaSnoSz 1980). Z począt-
ków XI wieku pochodzą dwa skarby srebrne (Długa Goślina, Kąty), cmentarzysko szkieletowe (Dłu-
ga Goślina stan. 2a; HenSel 1950, s. 168; 1959, s. 52; PiaSzykowa 1955, s. 219; ślaski, taBaczyński 1959,  
s. 18, 27; jaSnoSz 1980, s. 44) oraz stanowisko nieokreślone (z osady ?) w Wojnówku (malinowski 1955,  
s. 138; jaSnoSz 1984, s. 157). Zwraca uwagę znaczna koncentracja skarbów srebrnych na powierzchni 
skupiska liczącego na przełomie X i XI wieku około 6-8 km2, co może dowodzić istnienia w pobliżu 
szlaku drożnego z Poznania na północ (szlak solny ?). Domniemany gród w Długiej Goślinie mógł 
istnieć, jednakże uległ całkowitemu zniszczeniu i do naszych czasów nie przetrwały żadne czytelne 
ślady (por. kowalenko 1938, s. 155, 197; jaSnoSz 1980, s. 44). 

 Znacznie trudniej przedstawia się sprawa z wyodrębnieniem jakichkolwiek skupisk osadni-
czych wzdłuż rzeki Warty, na odcinku od Radzimia do Naramowic. Na prawym brzegu nie ma żad-
nych pewnych śladów dotyczących istnienia grodziska wczesnośredniowiecznego, oprócz skąpych 
wzmianek o domniemanym obiekcie obronnym w Owińskach. Natomiast na lewym brzegu War-
ty istniał gród w Glinnie, o niezbyt pewnej formie (wklęsły) oraz gród o nieustalonej chronologii  

i formie w Chojnicy47. W trakcie badań Archeologicznego Zdjęcia Polski i prac weryfikacyjnych (1995-
1997) stwierdzono, że również Biedrusko tworzyło niewielki zespół osadniczy o powierzchni około 
4-6 km2, w którego skład wchodziły: grodzisko wklęsłe (stan. 3 – faza B-C wczesnego średniowie-
cza), osada otwarta (stan. 17), domniemana osada (stan. 52) oraz osada na stanowisku 70 (Chojnica;  
kirScHke, Prinke 1995, s. 42, 49-52). 

 Dość wyraźnie wyodrębnia się skupisko w Promnicach, na prawym brzegu Warty, gdzie  
w VI-VII wieku powstała osada otwarta oraz w pobliżu stanowisko nieokreślone, wskazujące na 
osadę otwartą (malinowski 1955, s. 126; HenSel, Hilczer-kurantowSka 1980, s. 266-267). Powierzchnia 
jednostki osadniczej wynosiła w tym okresie około 2-4 km2; ryc. 105). Z następnej fazy (D wczesne-
go średniowiecza), tj. połowy X-pierwszej połowy XI wieku, znane są dwa stanowiska nieokreślone 
(Promnice stan. 5 i 9), pochodzące zapewne z osad otwartych (HenSel, Hilczer-kurantowSka 1980,  
s. 267-268). Jednostka ta nie wykazywała większych tendencji rozwojowych, dlatego też do XI wie-
ku objęła jedynie obszar o powierzchni 4-6 km2. Większy rozwój osadnictwa w okolicy Promnic na-
stąpił dopiero w XII-XIII wieku. 

 Zaledwie 3 km na południe od wymienionej jednostki wyodrębniono inne skupisko osadni-
cze, znajdujące się również na prawym brzegu Warty w okolicach Owińsk (ryc. 105). Zlokalizowana 
tam osada otwarta pochodziła z VIII-X wieku, a w pobliżu istniało prawdopodobnie domniemane 
grodzisko z tego samego okresu (HenSel, Hilczer-kurnatowSka 1980, s. 332). Zespół ten mógł być  
ściśle związany ze skupiskiem w Promnicach, co zdaje się potwierdzać niewielka odległość między 
tymi miejscowościami (3 km). Gdyby przyjąć takie rozwiązanie, to wówczas powierzchnia połączo-
nych jednostek wynosiłaby około 10-12 km2. Rozwój osadnictwa w okolicach Owińsk widoczny jest 
w fazie D wczesnego średniowiecza (połowa X-pierwsza połowa XI wieku), z której pochodzi osa-
da otwarta i skarb srebrny (ślaski, taBaczyński 1959, s. 49). W tym okresie powierzchnia jednostki 
owińskiej wynosiła około 3-5 km2, zajmując wąski pas ziemi wzdłuż prawego brzegu Warty. 

 Dalej na południe od Owińsk wyodrębniono niewielkie skupisko lub tylko wieś samotniczą 
w okolicach Miękowa (ryc. 105). Osada otwarta powstała w VIII-IX wieku, na południowy zachód 
od obecnej wsi, pomiędzy rzeką Wartą a torem kolejowym (HenSel, Hilczer-kurnatowSka 1972, s. 84). 
Z kolejnej fazy (połowa X-pierwsza połowa XI wieku) pochodzi stanowisko nieokreślone (Mięko-
wo, stan. 1), przyjmowane jako pozostałość po osadzie otwartej (HenSel, Hilczer-kurnatowSka 1972,  
s. 84-85). Tak skąpe dane dotyczące osadnictwa okolic Miękowa wynikają głównie ze słabego rozpo-
znania archeologicznego, stąd też nie możemy wykluczyć odkrycia dalszych punktów osadniczych 
ze starszych faz wczesnego średniowiecza. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia oraz miejscowe 
warunki fizjograficzne, przypuszczamy, że mamy do czynienia z małym skupiskiem obejmującym  
w XI-XII wieku zaledwie 3-5 km2 powierzchni. 

 Na południowym skraju omawianego terenu, na lewym brzegu rzeki Warty, przy ujściu 
niewielkiego Strumienia Różanego wyróżniono dość wyraźne skupisko osadnicze. Na przełomie VI  
i VII wieku powstała osada otwarta w Naramowicach (stan. 8; HenSel, Hilczer-kurnatowSka 1972,  
s. 213-214) oraz stanowisko nieokreślone (Naramowice stan. 9; HenSel, Hilczer-kurnatowSka 1972,  
s. 215; ryc. 105). Powierzchnia tej niewielkiej jednostki osadniczej wynosiła około 2-4 km2. Zagęszcze-
nie stanowisk nastąpiło w fazie D wczesnego średniowiecza (połowa X-XI wieku), kiedy powstała 
osada otwarta (Naramowice stan. 9) i dwa punkty nieokreślone (Naramowice stan. 4 i bez numeru;  
HenSel, Hilczer-kurnatowSka 1972, s. 214-216). W tym drugim okresie obszar jednostki wynosił zaledwie  
3-4 km2. Brak w skupisku naramowickim grodu możemy tłumaczyć powiązaniem z odległym o 5-7 km 
grodem w Poznaniu na wyspie tumskiej, dla którego stanowiło ono zapewne jeden z elementów  
zaplecza osadniczego, otaczającego go szerokim pierścieniem. 

47 Michał Kara (2009, s. 209-210) zalicza gród w Glinnie do najstarszych warowni datowanych na fazę B lub B-B/C ewen-
tualnie B/C wczesnego średniowiecza (wg Witolda Hensla), zaliczając jednocześnie ten obiekt do domniemanych miejsc 
obrzędowych z okresu historycznej Wielkopolski. Autor przypuszcza, że likwidacja grodu w Glinnie (i innych) mogła mieć 
związek z budową w początkach X wieku grodu na poznańskim ostrowie (kara 2009, s. 245; por. kurnatowSka, Łosińska 
1985, s. 81; kirScHke, Prinke 1995, s. 50; kara 2013, s. 144, ryc. 2).
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 Niezbyt jasno przedstawia się sprawa grodu w Glinnie, datowanego na VII-VIII wiek, wokół 
którego nie zlokalizowano dotąd żadnych śladów osadnictwa otwartego (kowalenko 1938, s. 15, 204-
205; HenSel 1953, s. 30; żak 1978, s. 48; kurnatowSka, Łosińska 1985, s. 81, ryc. 105; kara 2009, s. 269). 
Wpływ na tę sytuację związaną z rozpoznaniem tego obszaru mógł mieć m.in. istniejący na tym te-
renie plac ćwiczeń wojskowych, który poważnie ogranicza możliwości badawcze archeologom. Tak-
że las utrudnia wykonanie badań powierzchniowych, które służą oznaczeniu nowych i weryfikacji 
znanych stanowisk archeologicznych. Sądzimy jednak, że dalsze badania terenowe dostarczą nam  
w przyszłości takich śladów, które z pewnością potwierdzą, iż gród był w czasach przedpaństwo-
wych ośrodkiem niewielkiej jednostki terytorialnej. 

 Bardzo interesująco przedstawia się rozwój skupiska osadniczego położonego w dolinie Je-
ziora Kierskiego, Kierskiego Małego i rzeki Samicy (ryc. 105). W VIII-X wieku powstał tutaj rozleg- 
ły gród wklęsły o zarysie kolistym w Pawłowicach, w pobliżu którego istniała w tym czasie osada 
otwarta (Pawłowice stan. 1; kowalenko 1938, s. 275; HenSel, Hilczer-kurnatowSka 1980, s. 36-40; kur-
natowSka, Łosińska 1992, s. 142; kirScHke, Prinke 1995, s. 42). Znaczny rozwój osadnictwa zauważal-
ny jest w fazie C wczesnego średniowiecza (IX-pierwsza połowa X wieku), kiedy powstało siedem 
osad otwartych (Kiekrz stan. 2 i bez numeracji, Krzyżowniki stan. 2, Złotniki stan. 67, Psarskie stan.  
4 i 6 oraz Chyby stan. 3; HenSel 1959, s. 61-63, 177-178; żak 1978, s. 48; HenSel, Hilczer-kurnatowSka 
1980, s. 230-232), w związku z czym powierzchnia skupiska osiągnęła około 20-25 km2. Dalsze za-
gęszczenie osad nastąpiło w fazie D wczesnego średniowiecza (połowa X-pierwsza połowa XI wie-
ku). Powstały wtedy trzy osady w Psarskich (stan. 2, 5, 7), jedna w Krzyżownikach (stan. 3), dwie  
w Kiekrzu (stan. 1 i bez numeracji), dwie osady oraz cmentarzysko szkieletowe i stanowisko nie-
określone w Złotnikach (stan. 3, 61, 74, 4), dwie osady w Suchym Lesie (stan. 14 i bez numeracji), 
jedna osada w Chybach (stan. 1), cmentarzysko szkieletowe we wsi Wielkie oraz stanowiska nie-
określone w Krzyżownikach i Psarskich (rajewSki 1939, s. 44; HenSel 1950, s. 123; Łuka 1952, s. 168-
170; PiaSzykowa 1955, s. 182; HenSel 1959, s. 60-63; żak 1978, s. 48; HenSel, Hilczer-kurnatowSka 1980,  
s. 229-233; 1987, s. 229). Powierzchnia jednostki w tym okresie mieściła się w granicach 30-35 km2. 
Dodać należy, że znaczna część osad wykazywała dużą stabilność, wyrażającą się długotrwałym 
okresem istnienia. Gród w Pawłowicach upadł w drugiej połowie X wieku, natomiast warownia  
w Chybach pochodziła z czasów późniejszych (XIII-XIV wiek), zatem nie możemy jej łączyć z oma-
wianą jednostką terytorialną. Ośrodkiem omawianego obszaru mógł być w tym okresie domniema-
ny (i niepewny) gród w Kiekrzu, datowany hipotetycznie na XI-XII wiek (kowalenko 1938, s. 229; 
HenSel 1959, s. 62-63).

 Skupisko osadnicze w Objezierzu, położone w dolinie rzeczki Samicy i Jeziora Objezierskie-
go na południowy zachód od Obornik, datowane jest stosunkowo późno. W IX wieku powstał tutaj 
dość rozległy gród na wyspie wspomnianego jeziora i niewielka osada rybacka w odległości około  
2 km na północ od grodu (HenSel, Hilczer-kurnatowSka 1972, s. 228-231; kurnatowSka, Łosińska 1992,  
s. 142, stan. 1, faza C-D; kara, krąPiec 2000, s. 320, ryc. 105; wielgoSz-SkoruPka 2005, s. 332; kara 
2009, s. 253)48. Dalszy rozwój osadnictwa widoczny jest w połowie X-XI wieku. Powstały wówczas 
trzy osady i cmentarzysko w Objezierzu (stan. 2, 3, 4, 8; jaSnoSz 1981, s. 139-144) oraz osady w War-
gowie, Ślepuchowie, Chrustowie i Żukowie, zlokalizowane wzdłuż tej samej doliny Samicy. Cała jed-
nostka terytorialna w tym okresie mieściła się na powierzchni około 35-40 km2. 

 Na południe od osadnictwa objezierskiego można zlokalizować z pewnym zastrzeżeniem 
jednostkę osadniczą prawdopodobnie z centrum w Chludowie (ryc. 105). Zastrzeżenie to wynika  
z faktu, że większość materiału służącego do odtworzenia osadnictwa na tym terenie pochodzi  
z badań Archeologicznego Zdjęcia Polski, w których przeważają punkty i ślady osadnicze, natomiast 

48 Ponowna analiza archeologiczna zabytków ruchomych grodu (stan. 1-1a) skłania do datowania starszej fazy obiektu naj-
wcześniej na schyłek IX lub pierwszą połowę X wieku. Badania uzyskane z mostu łączącego brzeg jeziora z grodem na 
wyspie (faza C oraz E wczesnego średniowiecza) wskazały najmłodszą dendrodatę po roku 1126 (kirScHke, Prinke 1995,  
s. 42, grodzisko łużyckie Halsztat C i wczesnośredniowieczne faza C-D; jaSnoSz 1981, s. 138-139, gród opolny, faza: C-D wczes- 
nego średniowiecza). 

w niewielkiej liczbie pozostałe formy (cmentarzyska, osady, grody). Ze starszych faz wczesnego śre-
dniowiecza odkryto zaledwie dwa miejsca wskazujące na istnienie tutaj osadnictwa, a mianowicie 
punkt osadniczy w Chludowie na stanowisku 28, określony na fazę A wczesnego średniowiecza, 
oraz w Zielątkowie z tego samego okresu (stan. 124; klunder, Prinke 1997, s. 55, 75).

 Znaczny przyrost śladów osadnictwa zauważalny jest na tym terenie w następnym okresie 
chronologicznym, a mianowicie w fazach D-E wczesnego średniowiecza. Powstało wówczas pięć osad 
(stan. 59, 66, 93, 102, 103) i cztery punkty osadnicze (stan. 57, 59, 91, 92) z fazy D-E wczesnego średnio-
wiecza w Chludowie, jedna osada (stan. 90) i trzy punkty osadnicze (stan. 114, 115, 120) w Golęczewie 
z tego okresu oraz jedna osada i punkt nieokreślony w Złotkowie (stan. 100, 94; klunder, Prinke 1997,  
s. 55-68). Omawiana mała jednostka osadnicza osiągnęła w starszych fazach wczesnego średniowie-
cza około 9 km2 powierzchni, natomiast w kolejnym okresie zwiększyła się do około 20-25 km2. 

 Ostatnie skupisko osadnicze wyodrębnione zostało w Kąsinowie, w dolinie wąskiego dopły-
wu rzeczki Samy, na południowy wschód od Szamotuł (ryc. 105). Średniej wielkości gród wklęsły  
o owalnym kształcie wzniesiono tutaj na przełomie VIII i IX wieku; od zachodu przylegało do wa-
łów grodowych umocnione podgrodzie (kowalenko 1938, s. 227; HenSel 1959, s. 50-51; kurnatowSka,  
Łosińska 1985, s. 82; kirScHke, Prinke 1995, s. 42; kara 2009, s. 208)49. W odległości około 2 km na połu-
dniowy zachód od grodziska powstała w IX-połowie X wieku osada otwarta (PiaSzykowa 1955, s. 220; 
HenSel 1959, s. 51). Powierzchnia skupiska wynosiła wówczas maksymalnie 2-3 km2. W X-XI wie-
ku powstały dwie osady otwarte (Kąsinowo, Baborówko) oraz cmentarzysko szkieletowe w pobliżu 
osady w Kąsinowie (HenSel 1950, s. 12; 1953, s. 51; PiaSzykowa 1955, s. 220-221), natomiast upadł 
wówczas gród w tej miejscowości. Przypuścić należy, że ośrodek omówionej jednostki przeniesio-
no do Świdwina koło Szamotuł (müncH 1946). O zagęszczeniu osadnictwa w tym okresie świadczy 
skarb srebrny z Szamotuł (ślaski, taBaczyński 1959, s. 69; kierSnowSki 1960, s. 373) oraz stanowisko 
nieokreślone (Szamotuły, Szczuczyn), przyjmowane jako relikt osady otwartej (śmiGielski 1958,  
s. 462; HenSel, Hilczer-kurnatowSka 1987, s. 328, 339). Jednostka liczyła w omawianym okresie około 
15-20 km2 powierzchni. 

 Pora na wnioski oraz próbę uogólnienia poruszanej problematyki małych jednostek tery-
torialnych. Zestawiony materiał osadniczy potwierdza wysuniętą na wstępie tezę o wyspowym 
charakterze osadnictwa w drugiej połowie pierwszego tysiąclecia naszej ery. Poszczególne punkty 
osadnicze (grody, osady, cmentarzyska) tworzyły niewielkie jednostki, w większości wyodrębnia-
jące się w terenie i wykorzystujące z reguły jednolity pod względem fizjograficznym obszar wzdłuż 
niewielkich dolin rzek, strumieni, jezior itp. Ośrodkiem skupiska był na ogół gród obronny, położony 
najczęściej w jego centrum. Choć nie była to zasada, gdyż usytuowanie punktu obronnego zachodzi-
ło również na skraju powierzchni pola (np. Pawłowice, Kąsinowo). Jednostkę tworzył z reguły gród 
wraz z jedną, dwiema lub kilkoma osadami otwartymi, względnie same tylko osady otwarte bez 
grodu (Radzim, Długa Goślina, Naramowice, Miękowo, Chludowo).

 W porównaniu do innych obszarów ziem polskich powstawanie małych skupisk osadni-
czych na omawianym terenie jest wyraźnie opóźnione: między V a VII wiekiem datowane są cztery 
skupiska, od VII do IX siedem, a w IX do połowy X wieku dwa skupiska osadnicze. Powierzchnia 
użytkowa jednostek terytorialnych w tym okresie wynosiła średnio 2-4 km2, co można przyjąć dla 
omawianego terenu jako wielkość dominującą. Jedynie trzy przekraczają tę wielkość, a mianowi-
cie: Długa Goślina w nieznacznej mierze (6-8 km2), obornicka (10-12 km2) oraz pawłowicka (Kiekrz)  
w zdecydowany sposób (20-25 km2). Od połowy X do XII wieku, wobec dalszego rozwoju osadnic-
twa, powiększają się obszary poszczególnych jednostek; w naszym wypadku kształtują się one prze-
ciętnie od 12-15 km2, a wynoszą od 2-4 do 25 km2, a nawet do 40 km2 powierzchni. 

 Analizowane skupiska osadnicze wykazywały znaczną stabilność i trwałość, choć widocz-
na jest ich wewnętrzna dynamika, polegająca na zanikaniu jednych osad, powstawaniu nowych, 

49 Michał Kara zalicza grodzisko w Kąsinowie do miejsc związanych z ofiarami zakładzinowymi. 
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przesuwaniu osad na nowe miejsca (por. ryc. 105 i 106). Przyrost ilościowy punktów osadniczych  
w obrębie danej jednostki powodował zagęszczanie osadnictwa i zjawisko pewnego przeludnienia, 
co z kolei pociągało za sobą konieczność tworzenia nowych osad i obejmowanie pod uprawę dodat-
kowych gruntów, leżących dotąd odłogiem.

Wyodrębnienie na badanym terenie większych jednostek terytorialnych okresu plemienne-
go (do połowy X wieku) okazuje się trudniejsze aniżeli w przypadku analizowanych już małych sku-
pisk osadniczych. O ile te ostatnie, mimo skąpych i dość fragmentarycznych danych archeologicz-
nych tworzyły zwarte skupiska osadnicze wyraźnie wyodrębniające się w terenie, o tyle w wypadku 
większych jednostek posiadany materiał jest wysoce niewystarczający do przeprowadzenia tego 
typu rekonstrukcji. Główna trudność polega na tym, że inwentarze grodzisk i osad otwartych nie 
dostarczają nam wskazówek potrzebnych do powiązania poszczególnych małych zespołów w jed-
ną, większą całość, połączoną licznymi więzami społecznymi, gospodarczymi i religijnymi. Do tego 
byłyby potrzebne szczegółowe badania całych powierzchni tych większych obszarów, a zwłaszcza 
studia nad ceramiką i cmentarzyskami szkieletowymi, których przecież brakuje dla okresu przed-
państwowego. Dlatego posłużymy się metodą pomocniczą, lecz jedyną możliwą przy aktualnym sta-
nie rozpoznania archeologicznego badanego terenu. Chodzi mianowicie o analizę fizjografii i topo-
graficznego położenia względem siebie małych jednostek osadniczych tworzących większą całość 
terytorialną, a zapewne również całość społeczną i gospodarczą. Jak wynika z badań w dorzeczu 
górnej i środkowej Obry, proces zespalania małych jednostek i powstawania większych wspólnot 
zachodził tam w ciągu IX wieku. Należy jednak zaznaczyć, że dokładne ustalenie granic tych jedno-
stek na naszym terenie jest niemożliwe, ze względu na niezwykle rzadkie osadnictwo datowane na 
fazę C wczesnego średniowiecza (IX i pierwsza połowa X wieku). Trafniejsze będzie w tej sytuacji 
określenie ich powierzchni w dwóch znaczeniach: węższym, dotyczącym obszarów zasiedlonych  

i bezpośrednio użytkowanych przez mieszkańców jednostki osadniczej, oraz szerszym, dotyczącym 
obszarów leżących w zasięgu wpływów – w rejonie jednolitym albo zbliżonym pod względem fizjo-
graficznym50.

 Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, możemy wyodrębnić na naszym terenie trzy więk-
sze skupiska osadnicze (ryc. 106). 

 Pierwsze mieściło się na łuku Warty, obejmując jej prawobrzeżny rejon leżący po północ-
nej stronie rzeki Trojanki (nazywanej niegdyś Goślinką) i ciągu mniejszych cieków wodnych ucho-
dzących w okolicach Radzimia do Warty. W skład dużej jednostki radzimskiej wchodziły mniejsze 
skupiska w Radzimiu, Długiej Goślinie i zapewne także w Promnicach. Natomiast nie ma całkowi-
tej pewności co do przynależności do tego skupiska małej jednostki zlokalizowanej w okolicach 
Owińsk, która ze względu na fizjografię terenu wyraźnie odcinała się od Radzimia. Omawiana dome-
na ukształtowała się około przełomu VIII i IX wieku, choć wziąwszy pod uwagę niezwykle rzadkie 
osadnictwo na jej terytorium, sądzić należy, że wymienione trzy mniejsze grupy osadnicze jeszcze 
przez pewien czas (do około połowy X wieku) były dość izolowane od siebie. Ośrodkiem był z pew-
nością gród obronny na Ostrowie Radzimskim (potwierdzony w wyniku badań wykopaliskowych, 
funkcjonujący od drugiej połowy X wieku do pierwszej połowy XI wieku), leżący u przeprawy przez 
Wartę, na skrzyżowaniu ważnych dróg biegnących z Gniezna do Międzyrzecza i dalej na Pomorze 
Zachodnie oraz z Poznania na północ, w kierunku Kołobrzegu. Podkreśla to jego znaczenie stra-
tegiczne, jakie niewątpliwie przedstawiał w okresie łączenia plemion polańskich wokół ośrodka  
w Gnieźnie (zajączkowski 1962, s. 102, ryc. 9). Powierzchnia tej dużej jednostki wynosiła około  
70-80 km2, natomiast małe pola odległe były od siebie od 3-7 km2 (ryc. 106). Między terytorium ra-
dzimskim a leżącą od niego na północ dużą jednostką rogozińską znajdowała się wyraźnie zaznacza-
na na mapach pustka osadnicza. 

 Druga większa jednostka osadnicza, obejmująca wcześniej wyodrębnione małe skupiska  
w Objezierzu, Obornikach i Chludowie, rozciągała się na powierzchni około 80-90 km2, między rzeka-
mi Wartą i Samicą od wschodu, północy i zachodu, natomiast nie mając wyraźnie zaznaczonej gra-
nicy naturalnej od południa (pustka osadnicza ?). Ośrodkiem tego skupiska był niewątpliwie gród  
w Objezierzu (PiaSzykowa 1955, s. 177; jaSnoSz 1981, s. 130-132), w pobliżu którego biegła wspomnia-
na już droga z Gniezna przez Radzim i dalej na zachód. Natomiast gród w Obornikach, leżący przy 
szlaku solnym do Kołobrzegu, miał dobre połączenie z Radzimiem (szymański 1958, s. 71; BruSt 1984, 
s. 406 i nn.; 2005, s. 461 i nn.). W momencie ukształtowania się tej jednostki około połowy IX/połowy 
X wieku jej powierzchnia była znacznie mniejsza, o czym świadczyć może nie tylko znikoma liczba 
punktów osadniczych zarejestrowanych dla okresu od VII do połowy X wieku, lecz także niewielka 
odległość pomiędzy grodami w Objezierzu i Obornikach (6 km). 

 Wyodrębnienie trzeciej jednostki osadniczej jest niezwykle trudne, jeśli w ogóle jest moż-
liwe na podstawie posiadanego materiału. Niemniej skłonni jesteśmy zarysować większe skupisko 
na obszarze o niezbyt wyraźnie wyróżniających się cechach fizjograficznych nad rzeką Samicą oraz 
Jeziorami Kierskim, Kierskim Małym i Glinnowieckim (ryc. 106). Przy takim założeniu na obszarze 
jednostki znalazłyby się małe obszary z grodami w Pawłowicach, później w Kiekrzu (?) i Chojnicy (?) 
oraz skupiska bez grodów: w Naramowicach, Miękowie, Owińskach, Biedrusku i Suchym Lesie (?), 
odległe od siebie o 7 do 9 km. Jednostka ta powstała około IX/X wieku na powierzchni liczącej  
70 km2, ukształtowanej równoleżnikowo między Wartą, Jeziorem Kierskim i rzeką Samicą. 

 Próby poszukiwania kolejnych dużych jednostek terytorialnych na omawianym terenie,  
np. wokół Kąsinowa i Szamotuł, nie dały pozytywnych rezultatów. Dopiero poszerzenie badań na ob-
szary leżące bardziej na zachód od Samicy mogłyby ujawnić istnienie dalszych tego typu powiązań 
osadniczych. 

50 Metodę tę, opartą na kryterium geograficznym wypróbowała dość skutecznie Zofia Hilczerówna (1967, s. 258; por.  
Podwińska 1971, s. 275 i nn.); użyto też jej w badaniach nad osadnictwem Pałuk (demBińska, Podwińska 1978, s. 58). 

Ryc. 106. Hipotetyczne granice opoli XI-XII wiek, 1 – gród domniemany i niepewny, 2 – inna miejscowość,  
3 – gród, 4 – osada, 5 – cmentarzysko, 6 – hipotetyczna granica opola, 7 – skarb, 8 – obszar lasów i bagien z XIV-XVI 
wieku, 9 – obszar lasów i bagien z XIX-początków XX wieku, 10 – stanowisko nieokreślone

Fig. 106. Hypothetical boundaries of opole (a unit of administration), 11th-12th centuries, 1 – probable or uncertain strong-
hold, 2 – other towns or villages, 3 – stronghold, 4 – small settlement, 5 – cemetery, 6 – hypothetical border of opole, 
7 – hoard, 8 – woodlands and marshlands between the 14th and 16th centuries, 9 – woodlands and marshlands 
between the 19th and early 20th centuries, 10 – uncertain site
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 Zapoczątkowany w końcu VIII i w IX wieku proces konsolidacji wielkich jednostek osad-
niczych trwał nieprzerwanie w okresie późniejszym (pierwsza połowa X po XII wiek), mimo poja-
wiających się nowych elementów związanych z działalnością państwowotwórczą. Nowe jednostki 
osiągnęły w okresie państwowym ogólną powierzchnię w granicach od 100 do 250 km2, z czego je-
dynie część wykorzystywana była gospodarczo przez zamieszkałą ludność (por. Hilczerówna 1968, 
s. 74; Podwińska 1971, s. 363)51. W wielkościach tych mieszczą się w przybliżeniu również omawiane 
jednostki, z tym zastrzeżeniem że znajdowały się w dolnych granicach przyjętych np. dla obszaru 
górnej i środkowej Obry oraz Dolnego Śląska. Był to skutek rzadszego w tej części Wielkopolski osad-
nictwa w starszych fazach wczesnego średniowiecza. 

 Czym zatem były owe większe jednostki? Otóż według dość zgodnego poglądu badaczy 
przypominają one późniejsze okręgi sąsiedzkie okresu wczesnopiastowskiego lub – aby posłużyć się 
terminem instytucjonalnym – tzw. opola, wymieniane w źródłach łacińskich XIII wieku jako vicinia, 
vicinitas albo convicinia. Nie do końca zbadane są funkcje większych jednostek – opoli. Z całą pew-
nością jednak były one bardziej zróżnicowane od funkcji małych wspólnot – sprowadzających się 
głównie do kolektywnego użytkowania ziemi (gospodarcze) i budowy grodów (militarne i obronne). 
Zapewne w tym okresie opola zaczynają już przejmować funkcje sądowe związane z odpowiedzial-
nością za przestępstwa popełnione na swoim obszarze, skarbowe związane z uiszczaniem danin  
i świadczeniem usług oraz poświadczeniowe („ujazdy”), czyli związane z ustalaniem granic (Buczek 
1970a, s. 232, 241 i nn.; demBińska, Podwińska 1978, s. 59; modzelewski 1986, passim; 1987, s. 128  
i nn.). Podkreślić jednak należy hipotetyczny charakter powyższych stwierdzeń, jakkolwiek praw-
dopodobny przy uwzględnieniu opoli z okresu państwowego, jak również ogólnych procesów spo-
łeczno-gospodarczych występujących w okresie między upadkiem wspólnoty pierwotnej a wy-
kształceniem się nowych stosunków feudalnych. 

Tak więc na powierzchni wyodrębnionych przez nas trzech większych jednostek teryto-
rialnych istniały około VIII/IX-pierwszej połowy X wieku opola z czołami (ośrodkami) w Radzimiu,  
Objezierzu i Pawłowicach (Glinnie ?). 

Znaczny rozwój osadnictwa, jaki obserwujemy w pierwszej połowie X wieku do przełomu 
XI i XII wieku, spowodował w konsekwencji wzrost powierzchni przez większe jednostki (opola), 
które swym zasięgiem obejmowały stopniowo wszystkie obszary o gęstym zaludnieniu. W dalszym 
ciągu utrzymywał się jednak podział (coraz słabszy) na mniejsze jednostki, które ze względu na za-
gęszczenie osadnictwa nie wyodrębniały się już tak wyraźnie jak w okresie poprzednim, dlatego 
obecnie znacznie trudniej udawało się określić ich granice. Młode państwo piastowskie wykorzy-
stało strukturę osadniczą doby plemiennej przy nowych podziałach i tworzeniu własnego aparatu 
władzy. Podstawową rolę odegrały w tym procesie większe jednostki (opola), sprawujące w nowym 
systemie państwowym pogłębione funkcje społeczno-gospodarcze i skarbowo-prawne dość dobrze 
poświadczone w materiale źródłowym dla obszaru Wielkopolski (patrz Podwińska 1971, s. 363). 

Obecnie spróbujemy dokonać analizy zmian przestrzennych wyodrębnionych wyżej opoli 
(związków sąsiedzkich) w okresie XI-XII wieku na podstawie zestawionych wyżej materiałów ar-
cheologicznych (ryc. 106).

Opole radzimskie zajmowało dotychczasowe tereny prawobrzeżnej Warty w okolicach 
Radzimia i nad rzeką Goślinką (zwaną obecnie Trojanką), przechodząc jedynie w okolicach grodu 
(funkcjonującego do pierwszej połowy XI wieku) na lewy brzeg Warty (por. Łowmiański 1970, s. 63  
i nn.), o czym może świadczyć cmentarzysko szkieletowe w Trzuskotowie zlokalizowane około  
4 km na południe od Ostrowa Radzimskiego. O zagęszczeniu osadnictwa na obszarze opola mogą  

51 Przegląd stanowisk w kwestii powierzchni dużych jednostek (opoli) daje Gerard Labuda (1975, s. 111).

świadczyć również dwa skarby jedenastowieczne z okolic Długiej Gośliny i miejscowości Kąty52 
oraz stanowiska odkryte w okolicach Wojnówka, Złotoryjska i Goślinki. Powierzchnia opola wyno-
siła wówczas około 100-120 km2. Zacierają się w tym okresie granice między małymi jednostkami  
w Długiej Goślinie i Promnicach, natomiast dość izolowane jest osadnictwo wokół Radzimia. Oko-
lice Owińsk, tworzące dotąd małą jednostkę osadniczą, nie przynależały w XI-XII wieku do opola 
radzimskiego. Omawiane opole wchodziło w skład kasztelanii radzimskiej, wzmiankowanej po raz 
pierwszy dopiero w 1256 roku (KDW, t. I, nr 333). 

Wyraźnie widoczne jest w XI-XII wieku zagęszczenie osadnictwa na obszarze opola zloka-
lizowanego między rzekami Wartą, Wełną, Samicą i Jeziorem Objezierskim, w okolicach Objezierza 
i Obornik. Zachodnią granicę opola stanowiła Samica, chociaż widoczne jest w tym okresie inten-
sywne osadnictwo po lewej (zachodniej) stronie rzeczki, w dolinie i na jej skraju, w okolicach Żuko-
wa, Chrustowa i Ślepuchowa. 

Południową granicę opola wyznaczało osadnictwo Złotkowa, Chludowa i Golęczewa. Nato-
miast kolonizacja prawobrzeżnej Warty w okolicach Obornik trzymała się nadal doliny Wełny oraz 
częściowo rzeczki Flinty i sięgała najdalej na północ do Rożnowa i Rożnowic (HenSel, Hilczer-kurna-
towSka 1980, s. 426-427; wielgoSz-SkoruPka 2005, s. 328)53, leżących około 6 km na północny wschód 
od Obornik. Ogólny obszar opola osiągnął w XII wieku powierzchnię w granicach 120-140 km2. Wy-
raźnie wyodrębniało się osadnictwo okolic Objezierza i Obornik, tworzące nadal widoczne na ma-
pach małe jednostki terytorialne. Niezbyt jasno przedstawia się sprawa czoła opolnego omawianej 
większej jednostki terytorialnej (opola). Najprawdopodobniej gród w Objezierzu pełnił tę funkcję  
w okresie państwowym (połowy X-XI/XII wieku). Około połowy XII wieku wraz ze wzrostem zna-
czenia szlaków komunikacyjnych biegnących południkowo z Poznania przez Oborniki i dalej na Po-
morze, przy jednoczesnym spadku znaczenia dotychczasowego szlaku gnieźnieńskiego przebiega-
jącego w pobliżu Objezierza, gród w Obornikach, jako korzystniej usytuowany, zaczął wysuwać się 
przed dotychczasowe czoło opolne w Objezierzu. Dodatkowo jeszcze przemawia za tym fakt upadku 
grodu objezierskiego w połowie XII wieku i przejęcie dóbr objezierskich przez joannitów poznań-
skich (HenSel, Hilczer-kurnatowSka 1972, s. 228-231; jaSnoSz 1981, s. 130-132)54.

Omówienie rozwoju przestrzennego jednostki opolnej zlokalizowanej w XI-XII wieku mię-
dzy rzekami Wartą i Samicą (na wschód od Kiekrza, Chyb i Krzyżownik) nastręcza podobne trudno-
ści jak w okresie poprzednim. Zasadniczą niedogodnością jest brak udokumentowanych materiałów 
potwierdzających istnienie w tym okresie grodu na obszarze tego rozległego opola. Uznawany dotąd 
jako ośrodek jednostki z okresu plemiennego gród w Glinnie upadł przed powstaniem organizacji 
państwowej; podobny los spotkał również gród plemienny w Pawłowicach. Przyjęliśmy natomiast 
jako prawdopodobne istnienie grodu w Kiekrzu, datowanego w przybliżeniu na XI-XII wiek, oraz  
w Chojnicy o nieustalonych chronologii i typie (z okresu państwowego). Przy takim założeniu je-
den z tych obiektów obronnych pełniłby rolę czoła opola ukształtowanego na powierzchni większej  
jednostki z okresu plemiennego. 

52 Skarb w Długiej Goślinie odkryty został przypadkowo w 1878 roku. Zawierał 62 g monet całych i w ułamkach (ogółem  
76 sztuk), pochodzących z Bizancjum, Anglii, Włoch, Niemiec, Czech i Polski. Skarb zakopano po 1014 roku. Skarb srebrny 
w Kątach został odkryty na polach miejscowego folwarku w 1867 roku. Jego waga wynosiła około 500 g. Skarb zawie-
rał ponad 100 monet: rzymskich, arabskich, bizantyjskich, duńskich, włoskich, czeskich, polskich oraz ozdoby srebrne: 
zawieszki krzyżowate, pięć kolczyków, siedemnaście paciorków i bransoletę plecioną z drutu srebrnego. Ukrycie skarbu  
w ziemi nastąpiło po 1006 roku (por. ślaski, taBaczyński 1959, s. 18, 27-28). 

53 Niezbyt jasno przedstawia się zagadnienie osadnictwa w okolicach Rożnowic, pochodzącego z dość niepewnych badań  
w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski. Nie do końca wyjaśniona została przez archeologów chronologia tych stano-
wisk w okresie przełomu okresu plemiennego i państwowego. Kwestia ta wymaga dalszych badań, jednak do czasu ich 
zakończenia przyjęliśmy istnienie tych osad (stan. 6 i 7) w okresie wczesnego państwa piastowskiego. 

54 Według badań dendrochronologicznych przeprowadzonych na fragmentach mostu drewnianego prowadzącego ze stałego 
lądu do grodziska na wyspie (datowane na fazę C i E wczesnego średniowiecza – Objezierze, stan. 1a), uzyskano najmłodszą 
dendrodatę określoną na 1126 rok (por. kara, krąPiec 2000, s. 320). Ze źródeł wynika, że w 1170 roku książę Mieszko Stary 
przekazał Objezierze (wraz z miejscem dawnego grodu) kościołowi św. Michała ufundowanemu przed tą datą w pobliżu 
Śródki w Poznaniu (późniejsza Komandoria), a będącemu pod pieczą (nie własność) joannitów poznańskich. W 1187 roku 
książę przekazał ten obiekt sakralny (wraz z dobrami objezierskimi) na własność joannitom (KDW, t. I, nr 104; patrz SHG  
cz. III, z. 2, s. 338, przypis 1; BruSt 2005, s. 400, przypis 22). 
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Za Kiekrzem przemawiałoby jego położenie w centrum dobrze rozwiniętego osadnictwa nad 
Samicą i ciągiem jezior kierskich. Natomiast za Chojnicą, mimo peryferyjnego położenia, fakt łącze-
nia jej z późnośredniowiecznym opolem chojnickim (1388 roku), znanym ze źródeł czternastowiecz-
nych. Natomiast jeśli odrzucimy istnienie obu tych grodów, to czołem opola byłaby jedna z osad 
stałych (Chojnica, Kiekrz, Pawłowice; BruSt 1990, s. 17). 

Szczególnie intensywny rozwój osadnictwa widoczny jest w omawianym okresie wokół Kie-
krza. Na północy sięgało ono w okolice Krzyszkowa i Rokietnicy, na zachodzie dochodziło do linii 
miejscowości Napachanie-Sady, natomiast na południu osiągało okolice Krzyżownik i Strzeszyna. 
Gęste osadnictwo nie pozwala na wytyczenie ostrych granic dzielących mniejsze pola i terytoria 
opolne, a dotyczy to w szczególności osadnictwa w rejonie Jeziora Pamiątkowskiego, leżącego nie-
mal pośrodku pomiędzy grodem w Kiekrzu, Świdwinie (Szamotuły) i Objezierzu. Obszary leżące 
wzdłuż lewego brzegu Warty charakteryzuje rzadsze osadnictwo (wędzki 1996, s. 69-71; Chojnica, 
Biedrusko, Radojewo), co powoduje wyraźne wyodrębnienie się skupisk osadniczych w okolicach 
Kiekrza i Biedruska. Niezbyt jasno określoną dotąd małą jednostkę wokół Owińsk łączymy obecnie 
z obszarem omawianego opola Kiekrz – Chojnica. W obrębie tego opola znajdowały się, jak sądzimy, 
punkty osadnicze z leżącego na prawym brzegu Warty zespołu w Miękowie. Tak więc około XI-XII 
wieku opole obejmowało na wschodzie obszary prawobrzeżnej Warty, na zachodzie dochodziło do 
strumienia łączącego Jeziora Kierskie i Pamiątkowskie oraz na północy zbliżało się bezpośrednio  
do rejonu osad zaliczanych do opola objezierskiego. W rezultacie intensywnych procesów osadni-
czych, związanych z ukształtowaniem się ośrodka państwowego w Poznaniu powierzchnia opola 
osiągnęła w tym czasie około 130-150 km2. 

Podsumowując dotychczasowe ustalenia, można stwierdzić, że większe jednostki osadnicze 
typu opolnego zajmowały w XI-XII wieku zwarte i wyodrębniające się w krajobrazie niewielkie ob-
szary geograficzne, usytuowane najczęściej wzdłuż dolin, niewielkich rzek i jej dopływów. Należy 
podkreślić, że w takim wypadku dolina rzeki czy jeziora nie stanowiła przeszkody w zajmowaniu 
pod osadnictwo obszarów leżących po obu stronach akwenu, jak np. w rejonie Goślinki, Samicy, 
Samy i Wełny. Nieco inaczej przedstawiała się sprawa osadnictwa nadwarciańskiego. Rzeka Warta, 
ze względu na rozliczne meandry, odnogi i starorzecza oraz z reguły zabagnione doliny, stanowi-
ła w całym omawianym okresie poważną przeszkodę dla osadnictwa. Temu więc należy przypisać 
ukształtowanie się zwartej i wzajemnie powiązanej sieci osadniczej w okresie plemiennym na ob-
szarach prawobrzeżnych, w okolicach Owińsk, Promnic i Radzimia. Warta przestała być przeszko-
dą dla rozwoju osadnictwa od XI-XII wieku, co możemy śledzić na przykładzie opoli: radzimskiego, 
objezierskiego i kiersko-chojnickiego. Warto jednak podkreślić, że w podziałach administracyjnych 
młodego państwa piastowskiego trzymano się raczej przeszkód terenowych przy wyznaczaniu gra-
nic, choć i to należy przyjąć jedynie jako pewną tendencję (por. leśny 1975, s. 152).

Następna uwaga dotyczy powierzchni zajmowanej przez opola. Otóż jednostki wyodręb-
nione wcześniej zasiedlały przeciętnie obszar wielkości około 120-140 km2, przy powierzchni 
200-250 km2 obliczanej dla pozostałych ziem polskich (Podwińska 1971, s. 342). Różnicę tłumaczyć 
należy mniejszym nasyceniem osadnictwa w północnej Wielkopolsce, chociaż mogła ona rów-
nież wynikać z pewnych ogólniejszych rozbieżności osadniczych poszczególnych dzielnic Polski 
(wędzki 1996, s. 70-71). 

Na zakończenie należy wymienić niektóre z cech organizacji sąsiedzkiej, które będą niewątp- 
liwie ponownie wykorzystane przy omawianiu m.in. problematyki powstawania i zasięgu granic 
kasztelanii. Na wstępie trzeba zwrócić uwagę na powszechnie znany i przyjęty przez większość ba-
daczy fakt, że zarówno w okresie plemiennym, jak i w państwie pierwszych Piastów opola były jed-
nostkami terytorialnymi (po łacinie provincia lub districtus). W związku z tym miały granice: począt-
kowo (IX-X wiek) dość ogólnie określone i często zmieniane, natomiast w pierwszym państwie pia-
stowskim były już one dokładnie wytyczone i oznaczone specjalnymi kopcami granicznymi, miały 
zatem charakter bezwzględnie obowiązujący wszystkich zamieszkałych na ich terytorium. Władza 
książęca, tworząc nowy ustrój, zniszczyła wszystkie plemienne struktury polityczne, nie naruszając 

integralności opoli, które zachowały prawie wszystkie podstawowe obowiązki i uprawnienia. Prawo 
sądzenia i karania oraz szeroka działalność fiskalna przeszły w ręce monarchii, niemniej opola za-
chowały obowiązek wspomagania administracji książęcej w kwestii wskazywania, chwytania oraz 
oddawania w ręce urzędników państwowych sprawców zabójstw, kradzieży, rozbojów i podpaleń. 
Na społeczności sąsiedzkiej pozostał również obowiązek (reliktowy) ściągania daniny wołu i kro-
wy na rzecz księcia, natomiast kilka innych danin obciążało bezpośrednio gospodarstwa chłopskie, 
a zbierane były one przez specjalnych poborców książęcych. Najdłużej (do XIV-XV wieku) musiały 
opola uczestniczyć w wytyczaniu granic posiadłości (ujazdy), czego bez udziału starszych opola (se-
niorzy) nie byłaby w stanie wykonać tworząca się administracja książęca. I najważniejsze: państwo 
musiało opierać się na opolach przy tworzeniu okręgów kasztelańskich55.

Dalszy rozwój omawianych trzech opoli w dorzeczu środkowej Warty i dolnej Wełny przypa-
da już na okres XIII-XIV wieku, z którego posiadamy dość bogate źródła pisane, natomiast radykal-
nie maleje w nim liczba materiałów archeologicznych.

Geneza kasztelanii

Zagadnienie genezy kasztelanii na Ostrowie Radzimskim jest niezwykle skomplikowane, bowiem 
brak jest konkretnych danych źródłowych na ten temat56, a badaniami wykopaliskowymi objęto nie-
wielką część grodziska, co powoduje, że wiele kwestii nie zostało w pełni wyjaśnionych. Mimo to 
należy przyznać, że uzyskano konkretne informacje o zasiedleniu ostrowa w poszczególnych okre-
sach (choć stan rozpoznania osadnictwa w poszczególnych fazach jest niepełny), które trzeba pod-
dać szerszej analizie i odnieść do źródeł historycznych. Należy także wrócić do zagadnień spornych 
wśród badaczy, które wymieniono na początku tej pracy. 

 Na wstępie niniejszych rozważań postawmy pytanie: czy istniały jakiekolwiek zasady de-
cydujące o rozmieszczeniu grodów kasztelańskich w konkretnych warunkach geograficzno-spo-
łecznych? Według badań Tadeusza Lalika (1967, s. 26 i nn.) o rozmieszczeniu ośrodków grodowych  
(i kasztelańskich), począwszy od okresu tworzenia się organizacji państwowej od przełomu X i XI 
aż do XIII wieku (mniejsze kasztelanie), decydowały następujące względy: 1. gęstość zaludnienia;  
2. rozwój osadnictwa na wybranym terenie; 3. korzystne warunki fizjograficzne, zapewniające wodę 
pitną w każdym punkcie kasztelanii, pola do uprawy, budulec z lasów, strumienie, stawy i jeziora do 
uprawiania rybołówstwa oraz warunki do wytyczenia lokalnych ścieżek komunikacyjnych (dróg); 
4. względy strategiczne (obronne, wojskowe); 5. przebieg szlaków komunikacyjnych w pobliżu gro-
du kasztelańskiego. Trzeba przy tym dodać, że o powstaniu i właściwym funkcjonowaniu grodu 
kasztelańskiego decydowały wszystkie te warunki, analizowane łącznie. W praktyce jednak wielu 
historyków i archeologów uznaje za jedyny i decydujący motyw tworzenia ośrodków grodowych  
i grodów (jako ich centrum) tylko względy strategiczne, czyli militarny charakter tych miejsc. Nale-
ży z mocą podkreślić, że każdy gród kasztelański, również powstały w XIII wieku miał charakter woj-
skowy (obronny) – jednak funkcjonujący na równi z wymienionymi wyżej elementami. Należy się 
zgodzić, że budowano również grody przeznaczone jedynie do celów strategicznych, były to jednak 
przypadki wyjątkowe i rzadkie57, gdyż do obrony państwa wystarczał istniejący system grodowy 

55 Na ten temat istnieje dość obszerna literatura. Por. choćby podstawowe pozycje (Hilczerówna 1967, passim; Buczek 1970a,  
s. 232; Podwińska 1971, s. 363, passim; leśny 1975, s. 139-140, 143, 152; lalik 1976, s. 443 i nn.; modzelewski 1986, s. 178; 
1987, s. 33, 129 i nn.).

56 Mało użyteczne są informacje w Słowniku geograficzno-historycznym województwa poznańskiego w średniowieczu (Skier-
Ska 2001, s. 29-30); w haśle „Radzim – kasztelania” wymienione zostały jedynie nazwiska kasztelanów radzimskich wraz  
z datami ich panowania. Przydatniejsza okazuje się treść hasła „Radzim” (SkierSka 2001, s. 25-29), zawierająca wiadomości 
o wsi, jej mieszkańcach, właścicielach i kościele. 

57 Do ściśle obronnych (wojskowych) zaliczyć można w okolicy Radzimia m.in. grody: w Obornikach, Objezierzu i Obrzycku 
(por. BruSt 1986, s. 20-21; 2005, s. 461, 463-464). 
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(kasztelański). W podsumowaniu tego zagadnienia przypomnijmy, że wiele z wymienionych proble-
mów pozwalających odrzucić pogląd niektórych badaczy o jedynie wojskowym charakterze grodu 
kasztelańskiego omówiono, przedstawiając Radzim na tle osadnictwa do XIII wieku. 

 Z zagadnieniem strategicznego charakteru grodów wiąże się kolejna kontrowersyjna kwe-
stia uznawana wśród części badaczy zagadnienia, a jest nią problematyka terytorialności i niete-
rytorialności grodów kasztelańskich. Pierwszym, który w swej podstawowej pracy o terytoriach 
plemiennych wyodrębnił dwa typy ośrodków grodowych, był Stanisław Arnold (1968, s. 241 i nn.). 
Myśl tę podchwycił znany badacz Karol Buczek (1970b, s. 12, 21, 26) i rozciągnął na większość gro-
dów wczesnopiastowskich oraz na tzw. małe kasztelanie, powstałe w XIII wieku. Do kasztelanii 
nieterytorialnych zaliczył również gród w Radzimiu, włączając go do grupy ośrodków wojskowych 
(obronnych; Buczek 1970b, s. 12)58. Trzeba dodać, że badacz ten zaliczył do nieterytorialnych wszyst-
kie kasztelanie tzw. nowe i mniejsze. 

 Jak już to ustaliliśmy wcześniej, wszystkie tzw. związki sąsiedzkie (opola) miały charakter 
terytorialny, a tym samym – ściśle wytyczone granice. Fakt ten wykorzystywali pierwsi Piastowie 
przy tworzeniu okręgów grodowych (kasztelanii). Łącząc poszczególne, przylegające do siebie opo-
la, powoływali do życia nowe obszary terytorialne, którym nadawano nazwę najczęściej od jedne-
go z czół opolnych, wchodzących w skład okręgu kasztelańskiego. Bywało, że w skład kasztelanii 
wchodziło od trzech, czterech i więcej związków opolnych (Buczek 1970a, s. 233)59. Według naszych 
analiz osadniczych w skład utworzonej kasztelanii w dorzeczu środkowej Warty weszły trzy opola  
z czołami w: Radzimiu, Objezierzu (Obornikach) i Kiekrzu (Chojnicy). Centrum tego okręgu grodowe-
go zostało czoło opolne w Radzimiu, od którego wzięła następnie nazwę cała kasztelania, stając się, 
wbrew twierdzeniom Karola Buczka i innych badaczy, kasztelanią terytorialną. Sumując powierzch-
nię wymienionych opoli, widzimy, że nowa kasztelania w Radzimiu osiągnęła pod koniec XII wieku 
350-410 km2. 

 Na koniec przyjdzie nam zmierzyć się z problematyką chronologii grodu kasztelańskiego na 
Ostrowie Radzimskim i początków kasztelanii nad Wartą, Wełną oraz Samicą. W tej kwestii po raz 
kolejny nieocenione są wyniki badań archeologicznych, w wyniku których stwierdzono, że pod ko-
niec XII wieku znacząco przeorganizowano przestrzeń północno-zachodniej partii wyspy, w miejscu 
dawnego grodu wczesnopiastowskiego wznosząc gród kasztelański. Funkcjonował on do pierwszej 
połowy XIV wieku; w tym czasie jeszcze dwukrotnie przebudowywano obiekty mieszkalne na pla-
teau centralnego kopca, tj. w połowie i w drugiej połowie XIII wieku (patrz rozdział II). Właśnie ten 
gród stanowił siedzibę kasztelanów radzimskich, w którym po raz pierwszy został wspomniany na 
tym stanowisku 14 lutego 1256 roku, Beniamin Zaremba, przedtem podkomorzy księcia Bolesława 
Pobożnego, a później kasztelan przemęcki (25 VIII 1257; KDW, t. I, nr 333, por. urzędnicy wielkoPolscy 
Xii-XV wieku 1985, s. 64). Z całą pewnością nie był to pierwszy kasztelan radzimski, jednak ilu ich 
było przed Beniaminem nie wiemy, z braku źródeł historycznych (por. PakulSki 1975, s. 113)60. 

 W niektórych pracach pojawiły się ostatnio dość zaskakujące opinie, że gród kasztelański 
w Radzimiu miał rzekomo powstawać w ogromnym pośpiechu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
posiadłościom księcia Władysława Odonica, których granice od 1234 roku przebiegały wzdłuż rzeki 
Warty. Wraz z powstaniem grodu miała również zostać powołana kasztelania radzimska o charak-
terze militarnym i nieterytorialnym (por. kościesza-kosmowski 2008, s. 79 i nn.; kurnatowSka 2008,  

58 Ostatnio, po upływie pół wieku, do zwolenników nieterytorialności kasztelanii radzimskiej dołączył Andrzej Wędzki (2008, 
s. 31). 

59 Według tego badacza kasztelania w Lądku objęła cztery opola, w Gieczu trzy opola, w Śremie cztery opola oraz w Przemęcie 
cztery opola. Autor, przyjmując, że w skład tworzonych kasztelanii weszły opola mające ściśle określony obszar i granice, 
zaakceptował tym samym terytorialny charakter kasztelanii.   

60 Według autora Beniamin przeszedł z urzędu podkomorzego kaliskiego już po 20 kwietnia, a przed 24 sierpnia 1249 roku na 
stanowisko kasztelana radzimskiego. Jednak źródłowo jest poświadczony na nim dopiero 14 lutego 1256 roku, czyli siedem 
lat później (patrz PakulSki 1968, s. 22-23). Być może początkowo funkcję zarządcy grodu i kasztelanii pełnili wybrani przez 
księcia rycerze, bez tytułu kasztelana.  

s. 65). Uzyskane w wyniku badań archeologicznych informacje wskazują na to, że sytuacja była bar-
dziej skomplikowana. Gród kasztelański wybudowany został pod koniec XII wieku na wyniesieniu, 
nieznacznie zniwelowanym przez osadnictwo z drugiej połowy XI-XII wieku, stanowiącym relikty 
wału grodu wczesnopiastowskiego. Walory obronne grodu kasztelańskiego przed wodą i wrogimi 
wojskami wzmacniały dwa wały obronne z fosami wybudowane w poprzek wyspy, odcinające pół-
nocno-zachodnią jej część z grodem. Ustalono także, że wały obronne wzniesiono bez elementów 
drewnianych głównie z gliny, próchnicy, piasku, przy niewielkim udziale kamieni stanowiących 
rodzaj bruku. W warstwach tworzących nasyp wału odkryto dużo zabytków archeologicznych, co 
świadczy o użyciu do budowy nasypu części materiałów (m.in. ziemi, piasku, gliny i kamieni) do-
stępnych na wyspie po zniszczeniu reliktów starszego osadnictwa (por. kurnatowSka 2008, s. 66). 
Jak twierdzi Andrzej Kowalczyk, wybudowanie wału bez elementów drewnianych nie musiało ozna-
czać, że wzniesiono go w pośpiechu (patrz rozdział II). Zofia Kurnatowska natomiast zauważyła, 
że w Wielkopolsce wiele innych grodów zbudowano podobną techniką, gdyż jej walorem było zre-
alizowanie inwestycji w stosunkowo krótkim czasie i bez większych kosztów (kurnatowSka 2008,  
s. 64-67)61. Nie ma więc racji bytu teza o szczególnie szybkiej budowie jedynie warowni radzimskiej.

 Na zakończenie powyższych rozważań zajmiemy się sytuacją polityczną Wielkopolski, któ-
ra rzekomo mogła mieć wpływ na wybudowanie grodu kasztelańskiego pod koniec XII wieku i funk-
cjonowanie jego zabudowy (z wydzielonymi trzema fazami) do pierwszej połowy XIV wieku.

 Koniec XII wieku i cała pierwsza połowa XIII wieku były widownią walk w Wielkopolsce, 
najpierw między książętami wielkopolskimi, a później wielkopolskimi i śląskimi. W pierwszym okre-
sie walk głównymi aktorami byli: Władysław Odonic zwany Plwaczem, syn księcia wielkopolskiego 
Odona i księżniczki halickiej Wyczesławy, oraz jego stryj, Władysław III Laskonogi. Począwszy od 
1206 roku, Odonic prowadził ze stryjem walkę o swoją ojcowiznę, obejmującą południowo-zachod-
nią część Wielkopolski. Po wielu dramatycznych wydarzeniach dopiero w 1227 roku Odonic zajął 
na krótko niemal całą dzielnicę, natomiast po śmierci stryja (3 listopada 1231 roku) został władcą 
całej Wielkopolski. Wkrótce jednak musiał podjąć walkę ze śląskim księciem Henrykiem Brodatym, 
któremu Laskonogi przed śmiercią przekazał swoje prawa do Wielkopolski. Mimo początkowych 
sukcesów Odonic wkrótce stracił niemal całą Wielkopolskę, oprócz niewielkiego skrawka między 
Notecią a Wartą (Ujście, Nakło). Zawarty w 1234 roku rozejm wytyczał granicę posiadłości Odoni-
ca, która wówczas przebiegała wzdłuż prawego brzegu Warty (bez Śremu i Santoka). Korzystając  
z opieki arcybiskupa Pełki i biskupa poznańskiego Pawła oraz częściowo Stolicy Apostolskiej, Odo-
nic rozpoczął wojnę z Brodatym, odbijając Śrem, Ląd i spory obszar po lewej stronie Warty. Spowodo-
wało to dwukrotne wyprawy odwetowe Henryka Brodatego, które jednak nie rozstrzygnęły sprawy 
na korzyść księcia śląskiego. Walki były toczone z reguły w południowej Wielkopolsce i nigdy nie 
dotarły na północ od Poznania, do rzeki Warty w okolicach Radzimia. Równolegle do walk zbroj-
nych toczyły się rozmowy (odwołania, skargi, komisje) ze Stolicą Apostolską, które nie przyniosły 
korzystnego rozstrzygnięcia dla żadnego z walczących książąt. Spór zakończyła ostatecznie śmierć 
księcia śląskiego Henryka Pobożnego (syna Brodatego), kiedy to całą Wielkopolskę zajęli synowie 
Odonica (zmarłego w 1238 roku), Przemysł I i Bolesław Pobożny62. 

 Wydaje się, że najdogodniejszym okresem na podejmowanie przez Odonica konkretnych  
i w jego mniemaniu dalekosiężnych przedsięwzięć był czas po śmierci Laskonogiego (1231 rok) oraz 
po objęciu przez Odonica we władanie całej dzielnicy wielkopolskiej (lub nieco wcześniej). Pewną 
przesłankę daje tutaj fakt zagospodarowania zespołu osadniczego w Radzimiu, który zlokalizowa-
ny został głównie po lewej stronie Warty, naprzeciw Ostrowa Radzimskiego. Zapewne najpierw  

61 Do podobnych obiektów jak w Radzimiu zaliczono grody m.in. w Żoniu, Żółwińcu, Żerkowie itp. Na temat grodów „stożko-
watych” por. kamińska 1966, passim; kajzer 1996, s. 119 i nn.; tomala 2005, s. 18-19.  

62 Ten z konieczności krótki wywód o wydarzeniach politycznych w Wielkopolsce w pierwszej połowie XIII wieku powstał 
na podstawie monografii Benedykta Zientary (1975, passim; por. Grodecki, zacHorowSki 1926, s. 228-234, 249-256; nowacki 
2003, s. 101-193; Barański 2006, s. 229-234). 
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założona została wieś Radzim, którą książę wyposażył z całą pewnością w targ, przeprawę przez 
rzekę, punkt celny, karczmę, młyn (?). Zakładać można, że ufundował także kościół św. Mikołaja  
i św. Barbary, który erygowany został przez biskupa Pawła dopiero w 1236 roku (transumpt z 1418), 
tj. już po umowie z 1234 roku. Fundacja ta jednak nie mogła wywołać większej reakcji Brodatego, 
gdyż miała charakter aktu kościelnego (biskupiego). A swoją drogą, jak wspomniano, do wszystkich 
spięć obu książąt dochodziło w południowej Wielkopolsce, natomiast obszar lewobrzeżnej Warty 
od Poznania do Radzimia nie był zapewne nawiedzany przez wojska Brodatego, co dawało większą 
swobodę działania księciu Odonicowi. Ponadto kasztelania stworzona przez połączenie trzech opoli 
cieszyła się niezależnością nawet w okresie działań wojennych; pewnemu wzmożonemu obrotowi 
mogły podlegać artykuły rolne i usługi ludności na rzecz drugiej walczącej strony. Raczej niemożliwe 
byłoby zniszczenie więzi sąsiedzkich ukształtowanych w ciągu stuleci. Obiektem ataku mógł być 
wyłącznie gród już wówczas kasztelański.

Otwarta pozostaje kwestia grododzierżcy, którym początkowo (być może już pod koniec  
XII wieku) nie musiał być mianowany przez monarchę kasztelan, lecz jeden z rycerzy, zajmujący 
się zarządzaniem i obroną grodu, gromadzeniem danin od ludności i wymuszaniem przypisanych 
przez prawo książęce prac na rzecz ośrodka obronnego, dróg i przeprawy rzecznej, dlatego zapewne 
brak wzmianek w źródłach o kasztelanach sprzed okresu panowania Beniamina Zaremby. Na zakoń-
czenie całkiem pesymistyczne stwierdzenie. Mimo ogromnej wiedzy na temat powstawania i funk-
cjonowania ośrodków kasztelańskich źródła nie dostarczyły nam informacji szczegółowych, m.in. 
dotyczących sposobu tworzenia kasztelanii, łączenia opoli w jeden organizm terytorialny, funkcjo-
nowania w najstarszym okresie, przebiegu informacji między poszczególnymi opolami, tworzącymi 
jedną całość pod dowództwem urzędników książęcych. Sprawa wymaga dalszych badań nad groda-
mi powstałymi w XII-XIII wieku.

Opole chojnickie a ośrodek kasztelański w Radzimiu

W celu szczegółowego i możliwie poprawnego omówienia problematyki granic i zasięgu terytorial-
nego kasztelanii radzimskiej, w pierwszej kolejności konieczna jest charakterystyka późnośrednio-
wiecznego opola chojnickiego, znanego z jednej zapiski sądowej z 1388 roku (lekSzycki t. 1, nr 392; 
SkierSka 2001, s. 25). Jest to tym ważniejsze, że kilkadziesiąt lat temu doskonały znawca problema-
tyki początków państwa piastowskiego, Stanisław Arnold, uznał opole chojnickie za dawną kasz-
telanię radzimską, co na wiele lat zaciążyło na badaniach nad grodem w Radzimiu (arnold 1968, 
s. 264, 305-306). Jeszcze większa komplikacja problemu nastąpiła po uznaniu przez tego autora, że 
wymienione w dokumencie wsie opola chojnickiego (41) są wsiami granicznymi opola, wyznaczają 
granice kasztelanii radzimskiej, południową granicę kasztelanii rogozińskiej, północną kasztelanii 
poznańskiej oraz wytyczają granicę opola kostrzyńskiego (arnold 1968, s. 305). Odrzucił ten pogląd 
słusznie Andrzej Wędzki, sugerując, że opole chojnickie powstało dopiero po rozpadzie kasztelanii 
radzimskiej, natomiast jego granice poważnie odstają od dawnej kasztelanii, zwłaszcza na wscho-
dzie, południu i północy (wędzki 1955, s. 580). 

 Z zapiski sądowej z 1388 roku wynika, że opole chojnickie stawało na rokach sądowych  
i zostały zasądzone mu nieznane kary pieniężne. Wymieniono przy tej okazji 41 skazanych miejsco-
wości, spośród 70 wsi, jakie w tym czasie istniały na terytorium opola. Rzut oka na mapy osadnic-
twa pozwala zauważyć, że opole to zajmowało olbrzymie terytorium po obu stronach rzeki Warty, 
głównie jednak na jej lewym brzegu; jego granice da się częściowo odtworzyć na podstawie wspo-
mnianego wykazu wsi z XIV wieku (ryc. 107).

Południową granicę opola wyznaczają miejscowości: Naramowice, Strzeszyn, Krzyżow-
niki, Swadzim, Sady, znajdujące się zaledwie parę kilometrów na północ od centrum Poznania, na 
obu krawędziach doliny rzeki Bogdanki. Bardzo wyraźnie rysuje się granica zachodnia, którą – idąc 
od południa – tworzą: Pawłowice, Sobota, Zielątkowo, Wargowo, Kowalewko, Objezierze, Żukowo  

i Chrustowo. Z wyjątkiem Żukowa wszystkie pozostałe miejscowości usytuowane były na wschod-
niej krawędzi doliny Samicy, co wskazuje na przebieg granicy opola wzdłuż doliny tej rzeki. Niejasna 
jest sprawa Żukowa, leżącego na zachodnim brzegu Samicy. Albo więc Żukowo włączone zostało do 
opola w ramach integracji osadnictwa dopiero w XIV wieku, albo też granica na odcinku od Objezierza 
do Chrustowa zawsze przebiegała nie wschodnią, lecz zachodnią krawędzią doliny tej rzeki (Sami-
ca). Ta druga ewentualność jest bardziej prawdopodobna, gdyż oznaczać może, że przesunięcie gra-
nicy miało na celu włączenie do terytorium opola Jeziora Objezierskiego. Mniej wyraźnie przedsta-
wia się północna granica wyznaczona jedynie dwiema miejscowościami, a mianowicie Chrustowem 
i Uścikowem. Rysują się dwie możliwości. Pierwsza przewiduje przebieg granicy od Chrustowa przez 
Uścikowo, najkrótszą drogą do Warty w okolicach Obornik. W tym wypadku granica przebiegałaby 
bez wyraźnego nawiązania do czynnika fizjograficznego, a nawet – zważywszy na ukształtowanie 
terenu – wbrew niemu. W drugim przypadku, przyjmując, że Chrustowo usytuowane jest na granicy 
opola, linia graniczna od tej miejscowości biegłaby wzdłuż krawędzi Samicy, przez Niemieczkowo  
i Wielżyn, dochodząc do Warty w miejscu jej ujścia. Taki przebieg granicy opola chojnickiego, mimo 
braku poświadczonych miejscowości na północ od Chrustowa, jest bardzo prawdopodobny, tym bar-
dziej że wiele miejscowości współczesnych i ze starszą metryką nie zostało umieszczonych w ana-
lizowanym wykazie z 1388 roku (ryc. 107). Na prawym brzegu Warty do opola chojnickiego należał 
wąski pas ziemi ciągnący się wzdłuż tej rzeki, a wyznaczały go, idąc od południa, wsie: Miękowo, 
Bolechowo, Przebędowo, Mściszewo, Uchorowo (arnold 1968, s. 305)63, Szymankowo, Rożnowo. Na 
zachód od Rożnowa granica docierała do Wełny i wzdłuż jej koryta dochodziła do Warty w okolicach 
Obornik, stanowiąc jednocześnie północną granicę opola chojnickiego. 

63 Stanisław Arnold odczytał błędnie „Wchorowo” (Uchorowo) z zapiski z 1388 roku jako Worowo leżące na północny wschód 
od Murowanej Gośliny. 

Ryc. 107. Opole chojnickie z 1388 roku, 1 – miejscowość wymieniona w dokumencie z 1388 roku, 2 – przypuszczalny zasięg 
terytorium opola chojnickiego, 3 – osada istniejąca w 1388 roku a pominięta w wykazie miejscowości opola choj-
nickiego, 4 – obszar lasów i bagien z XIV-XVI wieku, 5 – inna miejscowość, 6 – obszar lasów i bagien z XIX-począt-
ków XX wieku

Fig. 107. Opole of Chojnice in 1388, 1 – a village or town mentioned in the1388 document, 2 – probable extent of the opole of 
Chojnice, 3 – small settlement that existed in 1388 and was unmentioned in the list of villages and towns from the 
opole of Chojnice, 4 – woodlands and marshlands between the 14th and 16th centuries, 5 – other towns or villages, 
6 – woodlands and marshlands between the 19th and early 20th centuries
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Zarysowane w ten sposób granice omawianego opola obejmowały obszar około 580-600 km2. 
Należy dodać, że na przeważającej długości granice te przebiegały wzdłuż naturalnych przeszkód, 
jakie tworzyły rzeki: Bogdanka, Samica, Warta i Wełna. 

 Przeanalizujmy teraz charakter miejscowości opola chojnickiego pod kątem chronologii. 
Otóż biorąc pod uwagę pierwszy zapis źródłowy, dowiadujemy się, że: dwie miejscowości pochodzą  
z XII wieku64, osiem miejscowości odnotowano w XIII wieku65 oraz aż trzydzieści jeden ma swoją 
pierwszą wzmiankę źródłową z XIV wieku66, wśród których osiemnaście pojawiło się dopiero we wspo-
mnianej zapisce z 1388 roku. Charakterystyczne jest to, że w dwudziestu czterech miejscowościach 
(58,4%) opola chojnickiego odkryto archeologiczne ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego,  
z których aż siedemnaście (42,4%) ma swoją pierwszą wzmiankę źródłową dopiero w XIV wieku. 

Rzut oka na mapę osadnictwa (ryc. 107) pozwala dostrzec interesujący fakt, że aż dwadzie-
ścia dziewięć miejscowości posiadających swoją pierwszą wzmiankę źródłową do 1388 roku pomi-
nięto w wykazie opola chojnickiego. Według danych źródłowych przedstawia się to następująco: 
jedna osada ma dwunastowieczną metrykę67, siedem osad pochodzi z XIII wieku68 oraz z wieku XIV 
dwadzieścia jeden osad69. Z tej liczby jedenaście osad (37,8%) znanych jest z wcześniejszych danych 
archeologicznych. W grupie wsi wspomnianych w 1388 roku znajduje się sześć osad później zaginio-
nych, natomiast w grupie tam pominiętych zarejestrowano dziewięć osad70. 

 Na tle powyższych zestawień trudna jest więc do utrzymania teza o późnym osadnictwie na 
obszarze opola chojnickiego. Możemy raczej mówić o braku potwierdzenia w źródłach wcześniejsze-
go istnienia pewnej grupy osad wiejskich. 

 Z dotychczasowych rozważań wyłania się dość wyraźna zbieżność granic trzech opoli wy-
odrębnionych na tym obszarze w XI-XII wieku (Objezierze, Radzim, Kiekrz) z opolem chojnickim. 
Najbardziej granice te przystają do siebie w części południowej, zachodniej i wschodniej. Mniej do-
kładne są od północnego wschodu, natomiast znacznie odbiegają od siebie w części północnej i pół-
nocno-zachodniej, co można tłumaczyć brakiem wyraźnie zaznaczonej w tych rejonach granicy fi-
zjograficznej. Pewne różnice powstają z porównania liczb określających powierzchnię opola chojnic-
kiego (580 km2 – 600 km2) oraz łącznej powierzchni opoli istniejących wcześniej na jego terytorium 
(350 km2 – 410 km2). Należy jednak wziąć po uwagę fakt, że pomiędzy XI-XII wiekiem a drugą poło-
wą XIV wieku nastąpił na omawianym obszarze znaczny postęp w procesie osadnictwa wiejskiego, 
charakteryzujący się rozwojem sieci osadniczej, a głównie przyrostem powierzchni uprawnej, która 
w połowie XIV wieku wynosiła już prawie 20% ogółu gruntów71. Trzeba również wziąć pod uwagę, że 

64 Są to: Suchy Las (1170 rok) i Objezierze (1170 rok); dane statystyczne w przypisach 64-70 pochodzą z kartoteki autora. 
65 Bolechowo 1252 rok, Chludowo 1252 rok, Piątkowo 1253 rok, Radojewo 1252 rok, Radzim 1236 rok, Sady 1288 rok, Swadzim 

1288 rok, Wargowo 1218 rok.  
66 Baranowo 1360 rok, Biedrusko 1388 rok, Bielawy 1388 rok, Chojnica 1337 rok, Chrustowo 1388 rok, Chyby 1388 rok, Drogo-

cin 1388 rok, Glinienko 1388 rok, Glinno 1387 rok, Kowalewko 1388 rok, Krzyżowniki 1388 rok, Lubicz 1387 rok, Maniewo 
1388 rok, Miękowo 1388 rok, Morasko 1388 rok, Mściszewo 1388 rok, Naramowice 1366 rok, Nowa Wieś 1380 rok, Ocieszyn 
1337 rok, Pawłowice 1366 rok, Przebędowo 1388 rok, Rożnowo 1387 rok, Sobota 1367 rok, Strzeszyn 1386 rok, Strzeszynek 
1388 rok, Szymankowo 1388 rok, Tworkowo 1386 rok, Uchorowo 1388 rok, Uścikowo 1356 rok, Zielątkowo 1388 rok, Żuko-
wo 1388 rok. 

67 Wielkie 1170 rok. 
68 Są to: Kobylniki 1288 rok, Kowanowo 1257 rok, Kowanówko 1257 rok, Oborniki 1299 rok, Owińska 1242 rok, Trzuskotowo 

1282 rok, Umultowo 1253 rok. 
69 Boduszewo 1388 rok, Bogdanowo 1356 rok, Bytkowo 1387 rok, Cietrzewka Młyn 1368 rok, Głęboczek 1387 rok, Golęczewo 

1313 rok, Gołaszyn 1387 rok, Kiekrz 1381 rok, Knyszyn 1387 rok, Łagiewniki 1386 rok, Łukowo 1387 rok, Murowana Goślina 
1355 rok, Niemieczkowo 1361 rok, Nosilino 1387 rok, Nowa Wieś (k. Obornik) 1356 rok, Psarskie 1387 rok, Słonawy 1356 
rok, Starczanowo 1364 rok, Trojanowo 1358 rok, Wielżyn 1387 rok, Złotniki 1308 rok.  

70 Są to: Bielawy, Chojnica, Cietrzewka Młyn, Drogocin, Glinienko, Glinno, Knyszyn, Lubicz, Łagiewniki, Nosilino, Nowa Wieś, 
Radzim, Słonawy (Młyn), Trzuskotowo, Tworkowo, Umultowo, Wielżyn.

71 Zofia i Stanisław Kurnatowscy (1972, s. 161) przyjmują, że w pierwszej połowie X wieku pola uprawne stanowiły 10% całej 
strefy eksploatacyjnej, natomiast w końcu XIII wieku wynosiły już 20%. Jerzy Topolski (1969) uważa, że wzrost przestrzeni 
uprawnej od połowy XII do połowy XIV wieku stanowił 8-10% stanu wyjściowego, a ogólny areał uprawny w końcowym 
okresie wyniósł 19% ogółu gruntów.  

przy szacunkach powierzchni poszczególnych opoli uwzględniono w maksymalnym stopniu jedynie 
obszary prawdopodobnie eksploatowane przez mieszkańców (około 70%), co spowodowało pewne 
zaniżenie wielkości powierzchni.

 Wszystko, co dotąd powiedziano, skłania do wysunięcia przypuszczenia, że opole chojnic-
kie w granicach znanych nam z zapiski z 1388 roku powstało na powierzchni wcześniejszych opoli  
z czołami w Radzimiu, Objezierzu i Chojnicy (Kiekrzu). Natomiast kiedy to nastąpiło i jakie były tego 
przyczyny – trudno stwierdzić z całkowitą pewnością. Z wcześniejszych ustaleń wiadomo, że gród 
w Objezierzu upadł w XII wieku, w rezultacie czego opole zostało z pewnością przeniesione do Obor-
nik, gdzie w wieku następnym wykształcił się ośrodek miejski. W wyniku badań wykopaliskowych 
ustalono, że gród kasztelański na Ostrowie Radzimskim zniszczono w pierwszej połowie XIV wieku 
i już go nie odbudowano. Radzim zaliczony był już w XIV wieku (1360 rok) do wsi, stąd wniosek, że 
upadek grodu musiał nastąpić przed tą datą72. Nie posiadamy natomiast danych odnośnie do chrono-
logii niepewnego grodu w Chojnicy. Przyjmujemy jednak, że opole chojnickie powstało w pierwszej 
połowie XIV wieku, najprawdopodobniej w drugiej jego ćwiartce, już po upadku kasztelanii radzim-
skiej, na obszarze trzech wcześniejszych opoli. Czoło opola przeniesiono do Chojnicy, w której mógł 
jeszcze wówczas funkcjonować feudalny gród obronny, względnie istniała jedynie osada wiejska, 
zajmująca dogodne położenie wobec przebiegu szlaków komunikacyjnych oraz w otoczeniu gęstego 
osadnictwa o wczesnej metryce. 

 Z zapiski sądowej z 1388 roku wynika, że opole chojnickie stawało na rokach sądowych i zo-
stało skazane na karę pieniężną. Jednakże brak wiadomości o wysokości kary i przedmiocie sprawy. 
Zagadkowy jest również fakt nałożenia kary tylko na 41 wymienionych wsi spośród 70, jakie w tym 
czasie istniały na terytorium opola. Jedno jest wszakże pewne – nie można robić żadnych analogii, 
gdy chodzi o zasady funkcjonowania opoli wczesnośredniowiecznych z jednostkami z okresów póź-
niejszych, kiedy pod wpływem postępującej feudalizacji wsi opola nie wypełniały już wszystkich 
swoich funkcji. Taki wniosek zdaje się wynikać z przykładu omawianego opola73. 

 Po wyjaśnieniu spornych kwestii dotyczących stosunku opoli średniowiecznych do opo-
la chojnickiego oraz kasztelanii radzimskiej możemy przejść do zasadniczego problemu związa-
nego z tematem niniejszego opracowania, tzn. do próby rekonstrukcji granic okręgu grodowego  
w Radzimiu.

Granice i terytorium kasztelanii

Odtworzenie granic kasztelanii powinno odbywać się na podstawie bezpośrednich przekazów źró-
dłowych dotyczących poszczególnych miejscowości na terytorium kasztelanii lub wykonywania 
władzy kasztelańskiej wobec poszczególnych osad. Z braku wystarczających źródeł pisanych ist-
nieje konieczność stosowania metod pomocniczych, pozwalających na wysuwanie wniosków mniej 
pewnych, często hipotetycznych (por. manteuffel 1929, s. 221 i nn.; natanSon-leSki 1953, s. 17 i nn.; 
wędzki 1960, s. 74 i nn.). Ogromnie pomocna przy ustalaniu zasięgu poszczególnych granic kasz-
telanii jest analiza środowiska geograficznego, uwzględniająca zwłaszcza przeszkody (granice) na-
turalne, utrudniające komunikację z ośrodkiem kasztelańskim. Pewne dane o zasięgu kasztelanii 
mogą wynikać z analizy podziałów kościelnych, które z reguły cechują się wczesną metryką oraz 
dużą trwałością w czasie. Konieczną ostrożność natomiast należy zachować przy wykorzystywaniu 

72 KDW, t. III, nr 1410 (1360 rok): joannici poznańscy zamieniają swoje wsie Siedlec, Brzezie i połowę Popowa na królewskie 
Maniewo, Brzeziny i Radzim. 

73 Nie jest pewne, czy nie należałoby wiązać powołania opola chojnickiego na tak wielkim obszarze z faktem upadku kasztela-
nii radzimskiej i koniecznością realizacji pewnych funkcji dawnego okręgu grodowego, w znacznym już stopniu uszczuplo-
nych licznymi immunitetami. Zauważmy przy tym, że powiaty wykształciły się w Wielkopolsce dopiero na przełomie XIV  
i XV wieku. Sprawa wymaga jednak dalszych wnikliwych badań (por. Gąsiorowski 1965, s. 98). 
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danych dotyczących granic późniejszych jednostek administracyjnych i sądowych (województwa  
i powiaty) oraz gospodarczych (starostwa niegrodowe – tenuty; Gąsiorowski 1965, s. 65-68)74. 

 Przystępując obecnie do ostatecznego wytyczenia granic kasztelanii radzimskiej pod koniec 
XII i na początkach XIII wieku, trzeba przypomnieć na podstawie istniejących źródeł i wcześniej-
szych opracowań, że graniczyła ona, idąc od północy, z kasztelaniami: rogozińską, gnieźnieńską (?), 
ostrowską (Ostrów Lednicki), poznańską, obrzycką (?) i czarnkowską (arnold 1968; leśny 1976,  
s. 15)75. Nie jest pewne, do którego okręgu (okręgów) należały obszary znajdujące się na zachód od 
rzeki Samicy, np. w okolicach Szamotuł, Pamiątkowa i Tarnowa Podgórnego, tym bardziej że dotąd 
nie wytyczono granic kasztelanii poznańskiej. Podobnie jednak jak w przypadku kasztelanii radzim-
skiej pozostałe ośrodki grodowe, oprócz rogozińskiego i ostrowskiego, czekają na szczegółowe opra-
cowania zasięgu granic. 

 Najpewniej ze wszystkich rysuje się granica diecezjalna poznańsko-gnieźnieńska (wschod-
nia), poświadczona bullą papieża Innocentego II z 1136 roku (KDW, t. I, nr 7; nowacki 1964). Obec-
nie przyjmuje się, że granice diecezjalne kształtowały się w początkach XI wieku i z całą pewnością 
pokrywały się z granicami (lub do nich zbliżały) jednostek administracyjnych, tj. kasztelanii (por. 
Buczek 1970b, s. 17). Można więc przyjąć, że odtworzone przez Stanisława Arnolda i Jana Leśne-
go zachodnie granice kasztelanii gnieźnieńskiej i ostrowskiej stanowiły na pewnych odcinkach 
wschodnie granice kasztelanii rogozińskiej i radzimskiej. Spróbujmy zatem określić punkt, w którym 
stykały się wschodnie granice tych dwóch ośrodków grodowych (Rogoźno, Radzim). W roku 1253 
(20 maja) Przemysł I dokonał zamiany z klasztorem cystersów w Łeknie wsi Kaliszany i Toniszewo 
za Wierzenicę, oraz Sienna za Łoskoń (obecnie Łoskoń Stary; KDW, t. I, nr 315). Wierzenica leżąca 
w pobliżu Miękowa należała niewątpliwie do opola chojnickiego, wcześniej do kasztelanii radzim-
skiej76. Natomiast Łoskoń leżący bardziej na północ, w pobliżu wsi Włókna, nie figuruje w wykazie 
opola z 1388 roku, wobec czego jego przynależność do jednej z wymienionych kasztelanii jest kwe-
stią otwartą. Na pewne wnioski pozwala analiza zmian sieci parafialnej. Otóż wiemy, że w 1325 roku 
Łoskoń wszedł w skład nowo utworzonej parafii we wsi Gać (KDW, t. II, nr 1059), a później w Długiej 
Goślinie. Nową parafię wykrojono z całą pewnością z parafii w Murowanej Goślinie (por. nowacki 
1964, s. 337), miejscowości leżącej na obszarze kasztelanii radzimskiej (ryc. 108). Przy takim założe-
niu prawdopodobna staje się przynależność Łoskonia do kasztelanii w Radzimiu, co z kolei pozwala 
przyjąć, że północna granica kasztelanii radzimskiej – a południowa rogozińskiej – przebiegała mię-
dzy wsiami Łoskoń i Włókna77. 

Idąc dalej na południe wzdłuż granicy diecezjalnej, do grodu radzimskiego zaliczymy jeszcze 
Długą Goślinę, Gać, Przebędowo, Głęboczek oraz Zielonkę i Wierzonkę. Dyskusyjna natomiast pozo-
staje przynależność Dzwonowa i Niedźwiedzin. Po stronie Ostrowa Lednickiego pozostały: Kiszko-
wo, Karczewo, Dąbrówka Kościelna, Stęszewko, Tuczno, Kowalskie, Jerzykowo i zapewne Biskupice 
(nowacki 1964; arnold 1968; leśny 1976, s. 15).

 Na północy granicę okręgu grodowego w Radzimiu tworzyła znana z wcześniejszych badań 
autora kasztelania rogozińska. Począwszy od wsi Włókna, biegła na zachód do granicy mało zna-

74 Antoni Gąsiorowski sądzi, że być może w ogóle nie wytyczano szczegółowych granic linearnych kasztelanii. Zapewne  
poszczególne okręgi dysponowały czymś w rodzaju stref wpływów. Trudno jednakże pogodzić to stanowisko ze znanym 
faktem, że kasztelanie tworzono na obszarach połączonych z kilku terytoriów opolnych, które (jak to wcześniej udowodnio-
no) miały ściśle określone granice.  

75 Stanisław Arnold określił niezbyt dokładnie granice z kasztelanią radzimską, pozostawiając poza zasięgiem wpływów 
Ostrowa m.in. Dzwonowo, Niedźwiedziny – które leżały, choćby ze względów fizjograficznych, w strefie wpływów Ostrowa 
Lednickiego. Sprawa wymaga dalszych badań. 

76 Wierzenica (Mała, czyli Wierzonka) obok Bolechowa, Radojewa, Marszewic wchodziła od 1252 roku w skład dóbr klasztoru 
w Owińskach (KDW, t. I, nr 302). Bolechowo i Radojewo zostały później wymienione w wykazie wsi opola chojnickiego  
(por. LG, t. 1, nr 392). 

77 Według SHG, cz. IV, z. 1, s. 123: „wzmianka z 1360 roku oznacza tylko, że Włókna (wieś arcybiskupia) leżąca w ziemi lub 
dystrykcie rogozińskim (KDW, t. III, nr 1443) znajduje się w okolicach Rogoźna”. Pominięto dość istotny szczegół, że wieś 
Włókna, wspomniana w źródłach z 1253 roku jako własność księcia Władysława (KDW, t. I, nr 179), leżała na terytorium 
kasztelanii rogozińskiej (por. arnold 1968, s. 21).  

nego terytorium grodu czarnkowskiego78. Po stronie północnej (rogozińskiej) leżały wsie Słomowo, 
Parkowo i Ludomy, należące do pierwotnej parafii rogozińskiej, z której zostały wyłączone jesz-
cze przed okresem, z którego pochodzi pierwszy zapis źródłowy. Na południe od tej linii granicznej 
należały do grodu radzimskiego: Łoskoń, Uchorowo, Rożnowo i Dąbrówka Leśna (por. BruSt 1986,  
s. 19). Dalszy przebieg granicy kasztelanii w części północno-zachodniej jest niezwykle trudny do 
zrekonstruowania. Biorąc pod uwagę przynależność parafii stobnickiej do Obrzycka, prawdopodob-
ną zależność kościelną i gospodarczą Kiszewa od Szamotuł (lub Obrzycka) oraz położenie na północ 
od linii Warty miejscowości Boruszyn, Krosin i Sierakówko należących do grodu w Czarnkowie (APP, 
PG 10, 48v; BruSt 1986, s. 17), można przyjąć, że granica kasztelanii, począwszy od Kiszewa, przebie-
gała wzdłuż lewego brzegu rzeki, w okolicach Bąblina przechodziła na jej prawy brzeg i dalej prowa-
dziła wzdłuż skraju Puszczy Noteckiej, aby dojść do granicy z kasztelanią rogozińską w okolicach 

78 Ze skąpej literatury na temat Czarnkowa por. cHmielewski 1978, s. 74 i nn.; olejnik 1993, s. 108 i nn.; kowal, olejnik, rutkow-
Ska 1994, s. 17). 

Ryc. 108. Kasztelania radzimska w XII-XIV wieku, 1 – ośrodek kasztelanii, 2 – osada opola chojnickiego z 1388 roku, 3 – osady 
o nazwach służebnych, miejscowości potwierdzone po raz pierwszy w źródłach, 4 – XII wiek, 5 – XIII wiek, 6 – XIV 
wiek, 7 – XV wiek, 8 – inne miejscowości, 9 – granica diecezjalna poznańsko-gnieźnieńska, 10 – szlaki wczesnośre-
dniowieczne, 11 – hipotetyczny zasięg kasztelanii rogozińskiej i radzimskiej, 12 – szlaki powstałe w XII/XIII-XIV 
wieku, 13 – obszar lasów i bagien z XIV-XVI wieku, 14 – obszar lasów i bagien z XIX-początków XX wieku

Fig. 108. Castellany of Radzim between the 12th and 14th centuries, 1 – castellany centre, 2 – small settlement of the  
opole of Chojnice in 1388, 3 – settlements with service-related names, settlements confirmed in historical records 
for the first time, 4 – 12th century, 5 – 13th century, 6 – 14th century, 7 – 15th century, 8 – other settlements,  
9 – boundary between the dioceses of Poznań and Gniezno, 10 – early medieval routes, 11 – hypothetical extent 
of the castellanies of Rogoźno and Radzim, 12 – routes that started back in the 12th/13th-14th century, 13 – wo-
odlands and marshlands between the 14th and 16th centuries, 14 – woodlands and marshlands between the 19th 
and early 20th centuries
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Dąbrówki Leśnej. Taki przebieg granic potwierdza osadnictwo rozwijające się na północ od Obornik 
(ryc. 108; BruSt 2005, s. 418-419, ryc. 5). 

 Rekonstruując południowy i zachodni zasięg kasztelanii radzimskiej, można posłużyć się 
przebiegiem granic opola chojnickiego, które – jak wykazano wcześniej – w dużej mierze były zgod-
ne z wczesnośredniowiecznymi opolami istniejącymi na terytorium okręgu grodowego w Radzimiu 
(Objezierze, Radzim, Kiekrz). Idąc od południa, granicę tej jednostki administracyjnej tworzyły: 
Wierzenica, Naramowice, Strzeszyn, Krzyżowniki, Swadzim, skąd przez Sady, Kobylniki, Pawłowi-
ce, Sobotę, Zielątkowo, Wargowo, Kowalewko, Objezierze, Żukowo, Chrustowo, Niemieczkowo kiero-
wała się na północ, aby dojść do Warty naprzeciw Kiszewa – tworząc tym samym granicę zachodnią 
(ryc. 108). Większość tych miejscowości leżała w dolinie rzek Bogdanki i Samicy oraz ich dopływów, 
tworzących naturalne granice kasztelanii.

 Jak wynika z powyższej analizy, granice kasztelanii radzimskiej w porównaniu do obszaru 
opola chojnickiego zostały znacznie przesunięte na wschodzie i północy, np. od Miękowa o około 
17 km od Bolechowa o 15 km, Uchorowa 4 km oraz od Rożnowa o około 2 km. Spośród miejscowo-
ści opola chojnickiego jedynie Rożnowo w tej części wyznaczało w przybliżeniu zasięg kasztelanii 
radzimskiej. Analizując podział północnej część kasztelanii na parafie, można zauważyć, że trzy-
nasto- i czternastowieczne parafie stosowały się do przebiegu linii granicznej z kasztelanią rogo-
zińską oraz że wydzielono je w XII-XIII wieku z kilku pierwotnych parafii, stanowiących centra 
kościelne, a być może również administracyjne (Murowana Goślina, Radzim, Oborniki, Objezierze; 
por. nowacki 1964). 

 Omawiana kasztelania rozciągała się na powierzchni około 350-410 km2 i obejmowała swym 
zasięgiem omówione wyżej opola w Objezierzu, Radzimiu i Chojnicy (Kiekrzu ?). Oczywiście należy 
wziąć pod uwagę, że zasięg terytorialny tych opoli w momencie tworzenia ośrodka grodowego (pod 
koniec XII wieku) mógł się już różnić od granic tych jednostek zrekonstruowanych dla XI-XII wieku. 
Sumując kwestię granic kasztelanii, można ująć skrótowo, że granice te sięgały w przybliżeniu: na 
północy od Długiej Gośliny do rzeki Warty w okolicach Bąblina; na zachodzie wzdłuż rzeki Samicy  
i ciągu jezior kierskich; od południa stykały się z osadnictwem należącym do Poznania; od wschodu 
biegły od Miękowa wzdłuż prawego brzegu Warty i Trojanki (Goślinki) aż do Długiej Gośliny. 

 Przedstawione powyżej granice kasztelanii radzimskiej zostały wyznaczone na postawie 
bardzo fragmentarycznych danych źródłowych i archeologicznych z bardzo różnych okresów. Nie 
można więc mówić o ich pełnym uchwyceniu, tak jak przebiegały w okresie istnienia omawianego 
ośrodka obronno-administracyjnego. W dalszym ich uściśleniu i ewentualnym skorygowaniu mogą 
pomóc jedynie kolejne systematyczne badania archeologiczne na całym omawianym obszarze 
(BruSt 1986, s. 20). 

 Kasztelania radzimska przetrwała niewiele ponad jeden wiek. Źródła odnotowały nazwiska 
dziewięciu kasztelanów, choć z pewnością jeden do trzech i więcej mogło poprzedzać pierwszego na 
liście Beniamina Zarembę, znanego jedynie z 1256 roku (KDW, t. I, nr 333). 

 Mimo upadku kasztelanii miano kasztelana przetrwało aż do XV wieku, choć miało już wów-
czas jedynie charakter tytularny. Ostatnim, który je nosił w latach 1399-1425 był Jarota z Wilkowa 
koło Kościana herbu Bylina, zasiadający często na rokach kościańskich, gdzie pełnił niekiedy funk-
cję wicestarosty (LG II, nr 2292; por. Bielińska, Gąsiorowski, Łojko 1985, s. 159).    

Upadek kasztelanii 

Upadek kasztelanii jako podstawowej jednostki podziału terytorialnego Polski piastowskiej stał się 
procesem nieuchronnym i nieodwracalnym oraz dotyczącym całego ustroju państwowego. Spo-
wodowany został działaniem różnych czynników, z których do poważniejszych należały procesy 
urbanizacyjne kraju docierające do Wielkopolski z Niemiec przez Śląsk i Pomorze już w połowie 
XIII  wieku. Niemałe znaczenie w tych procesach odegrało również powstawanie powiatów (patrz  

Gąsiorowski 1965, s. 46). Nie wchodząc głębiej w zagadnienie funkcjonowania kasztelanii, które nie 
mieści się w temacie niniejszego opracowania, dodajmy jedynie, że organizacja ta powstała w okre-
sie dość silnej władzy książęcej w Polsce. 

 Stopniowe ograniczenie znaczenia kasztelanów na terenie całej monarchii piastowskiej do-
strzec można już w XIII wieku (por. BaSzkiewicz 1954, s. 423 i nn.; kutrzeBa 2001, s. 62 i nn.; Potkański 
2004, s. 308 i nn.). Odbywało się to głównie drogą coraz liczniejszych w tym wieku nadań immunite-
towych w dziedzinie prawa i sądownictwa (kaczmarczyk 1936; matuszewski 1936). Odbiorcami tych 
nadań (libertacji, donacji) były przede wszystkim instytucje duchowne (klasztory, biskupstwa), 
a później również feudałowie świeccy (wojciecHowSki 1928). Efektem nadań sądowych było coraz 
większe wyłączanie ludności i dóbr książęcych spod zwierzchności kasztelańskiej, immunitety 
skarbowe zaś pozbawiały kasztelanów większości dochodów, będących dotąd podstawą ich władzy. 
Cały ten proces ujął niezwykle trafnie Karol Potkański, pisząc: „Podziały na kasztelanie przetrwały 
(…) aż do chwili przełomu, który się zaczyna w XIV wieku. Upadła wówczas organizacja grodowa,  
a na jej miejsce weszła organizacja, którą można nazwać powiatową. W tej nowej organizacji już nie 
gród, ale miasto stanowiło nowy terytorialny ośrodek. Jest to przewrót bardzo ważny terytorialnie 
i ekonomicznie; zaznacza się on wejściem miast na widownię życia społecznego” (Potkański 2004,  
s. 309). 

 W rzeczywistości jednak na miejsce kasztelanii, której ostateczny rozpad obserwujemy 
w początkach XIV wieku, nie wprowadzono równorzędnej organizacji, a całkowitym błędem jest 
twierdzenie, że: „podział na kasztelanie ustępował w drugiej połowie XIV wieku podziałowi na po-
wiaty” (por. BardacH 1965, s. 456 i nn.). Po likwidacji kasztelanii nie zastąpiono jej właściwie żadną 
inną instytucją, a jej kompetencje zostały rozdzielone między różne organy państwa piastowskiego: 
część sądownictwa przejął powiat, dobra królewskie zostały zorganizowane w oddzielne starostwa, 
natomiast funkcje skarbowe przeszły w ręce specjalnych poborców, a następnie sejmików ziemskich 
(Gąsiorowski 1965, s. 51). Sam powiat przeszedł w późniejszych okresach znaczną ewolucję, dzięki 
której nastąpiło narastanie wpływów na najniższych szczeblach (sejmiki) kosztem znaczenia wła-
dzy państwowej. 

 Wszystko, co napisano powyżej w sprawie organizacji kasztelańskiej w Polsce dotyczy rów-
nież grodu i organizacji grodowej w Radzimiu. Jak dowodzą wyniki badań archeologicznych, gród 
kasztelański został zniszczony w pożarze w pierwszej połowie XIV wieku i już go nieodbudowano. 
Na rezygnację z grodu wpłynęła ówczesna sytuacja polityczna opisana wyżej. W XIII i XIV wieku na 
skutek intensywnych opadów występowały powodzie – być może oprócz decydujących zmian poli-
tycznych także i one przyczyniły się do opuszczenia Ostrowa Radzimskiego przez ludzi w pierwszej 
połowie XIV wieku.

Obecnie dokonamy analizy nielicznych źródeł pisanych pod kątem funkcjonowania, osła-
bienia i upadku władzy kasztelańskiej. Wspominaliśmy już wcześniej, że w dokumentach utrwalo-
nych zostało jedynie dziewięciu kasztelanów radzimskich, którzy rządzili na wyspie warciańskiej 
(lub tytularnie) w latach 1256-1425, czyli łącznie 169 lat. Przeciętnie na jednego kasztelana przy-
padało 18,8 lat służby kasztelańskiej, choć w rzeczywistości była ona bardziej zróżnicowana (czte-
rech po jednym roku, czterech od ośmiu do dziesięciu lat, jeden dwadzieścia sześć lat; por. Bieliń-
ska, Gąsiorowski, Łojko 1985, s. 64, 159). Początki funkcjonowania poszczególnych kasztelanów nie 
następowały natychmiast po odejściu poprzedniego. Oprócz trzeciego i czwartego dowódcy grodu 
(Chemka i Drogosław) kolejni obejmowali urząd kasztelana po: piętnastu, dziewięciu latach, jednym 
roku, czterdziestu pięciu, dziewiętnastu, jedenastu, pięciu i dwóch latach wakatu po poprzedniku. 
Trudno racjonalnie wyjaśnić te różnice w tempie obsady kolejnych kasztelanów. Wynikały one, jak 
się wydaje, z dwóch powodów: 1. z poważnych luk w źródłach dotyczących obsadzenia kolejnych 
panów grodów lub też pomijania przez źródła kasztelanów panujących w krótkich okresach (rok do 
trzech lat); 2. nieobsadzania przez księcia, z nieznanych bliżej powodów, kasztelanów w niektórych 
okresach istnienia ośrodka grodowego (przerwy ?). Obie przyczyny są do przyjęcia, chociaż bardziej 
prawdopodobna wydaje się pierwsza. Skądinąd wiadomo, że po przerwie dopiero król Kazimierz 
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Wielki postanowił odrodzić tę instytucję administracji grodowej, czego nie udało się jednak monar-
sze doprowadzić do końca. 

 Przy analizie poszczególnych kasztelanów wydaje się, że najistotniejszą rolę w dziejach kasz-
telanii radzimskiej mógł odegrać Piotr z Mileszynej Górki herbu Wczele. Został on powołany na kasz-
telana w Radzimiu przez króla Kazimierza 11 marca 1339 roku, czyli po 45 latach braku mianowanego 
dowódcy grodu nad Wartą. Piotr pochodził ze starej wielkopolskiej rodziny, która wiernie służąc Wła-
dysławowi Łokietkowi, nie uznała władzy Wacława II w Polsce. Z tego powodu jedna z nielicznych 
emigrowała z Wielkopolski do ziemi dobrzyńskiej, gdzie piastowała wiele ważnych urzędów oraz po-
zyskała spore posiadłości ziemskie. Po powrocie Łokietka do kraju cała rodzina znalazła się natych-
miast w jego służbie na Kujawach i Pomorzu Gdańskim. W czasie toczących się tam walk z Krzyżakami 
zginęło wielu krewnych Piotra. Do Wielkopolski powrócił on z najbliższą rodziną dopiero po 1314 roku,  
tj. po odzyskaniu tych ziem przez księcia Władysława Łokietka (Bieniak 1969, s. 145-147). 

 Obok urzędu kasztelana otrzymał Piotr po roku 1320 z rąk królewskich dobra goślińskie, do 
których początkowo należały: Goślina Kościelna (Murowana Goślina), Boduszewo, a później również 
Przebędowo. Od początku Piotr skupił się na rozwoju Murowanej Gośliny, którą przygotowywał jako 
swoją siedzibę rodową. Zapewne wówczas wzniósł obiekt mieszkalno-obronny w miejscu obecne-
go dworu, w pobliżu rzeczki Goślinki i stawów (por. Borwiński 2016). Niedaleko ulicy Mściszewskiej 
zbudował przeprawę rzeczną wraz z punktem kontrolnym (oraz cłem ?) na szlaku prowadzącym  
w kierunku Radzimia. Zapewne z rąk króla Kazimierza Wielkiego otrzymał dokument (dziś nieist-
niejący) zezwalający na lokację miejską w Murowanej Goślinie, która nastąpiła zapewne około 1342 
roku. Niedługo po tym przeniósł do Gośliny targ kasztelański i być może punkt celny z Radzimia. 
Kosztem Radzimia rozwinął Murowaną Goślinę jako własną siedzibę, przenosząc wiele uprawnień 
kasztelańskich do nowego miasta lokacyjnego. Rok później (1343) Piotr zmarł, pozostawiając swoje 
dobra synowi Stefanowi Górce (BruSt 2006, s. 48, 51-53, 54, 59). Mimo wspomnianych działań na 
rzecz swego miasta był on ostatnim kasztelanem, który rządził w pełnym zakresie grodem i kaszte-
lanią radzimską jako organizacją grodowo-terytorialną i administracyjną. Wówczas kasztelania nie 
została jeszcze zbyt mocno dotknięta nadchodzącymi zmianami.

Jak dowodzą wyniki badań archeologicznych, powołany w 1362 roku (po 19 latach) na urząd 
po Piotrze z Mileszynej Górki Markusz z Miłosławia nie rezydował już na Ostrowie Radzimskim, po-
nieważ zabudowa grodu została zniszczona w pierwszej połowie XIV wieku i już jej nieodbudowa-
no. Kasztelania już wówczas nie istniała, a jej częściowe funkcje przejęło miasto lokacyjne w Muro-
wanej Goślinie. W tej sytuacji stanowisko Markusza miało charakter tytularny, mimo wypełniania 
szczątkowych obowiązków, np. wojskowych. 

Z upływem czasu zanikła również pamięć o ważnej niegdyś kasztelanii i jej grodzie na Ostro-
wie Radzimskim. Świadczą o tym wydarzenia z 1383 roku, podczas wojny domowej w Wielkopolsce 
po śmierci Ludwika Węgierskiego. Z inicjatywy królowej węgierskiej Elżbiety Łokietkówny wysłane 
zostało poselstwo, które miało doprowadzić do rozejmu walczących stron. 

Antagonistyczne wojska spotkały się w początkach marca owego roku u przeprawy radzim-
skiej: oddziały starosty generalnego Domarata z Iwna stanęły w Starczanowie, a wojska kasztelana 
zawichojskiego Mikołaja Bogorii – we wsi Radzim. Rozmowy prowadzono na Ostrowie Radzimskim, 
na miejscu zniszczonego grodu, gdzie 8 marca podpisano czteromiesięczny rozejm (SHG, cz. IV, z. 1, 
s. 29; cHleBowSki 1888 s. 472; dąBrowski 1995, s. 208; Baczyński 2003, s. 54; PaProcki 2004, s. 14). Au-
torzy dwóch naszych podstawowych źródeł narracyjnych: Jan z Czarnkowa i opierający się na tegoż 
kronice Jan Długosz, nie byli już pewni, co kryje się pod nazwą Radzim – wieś czy też rzeka. Dawna 
świetność grodu na Ostrowie Radzimskim poszła już całkowicie w zapomnienie79. 

79 kronika jana z czarnkowa 1996, s. 124: „w Radzimiu obie strony – przedzielone rzeką – ustanowiły rozejm” (łac.: rozejm 
zawarto „in Starczinov villa capituli Posnaniensis et R. fluvio intemedio”); dŁuGosz 1981, ks. X (1370-1405), s. 154-155: 
„Po wielostronnych rokowaniach odbytych między rycerstwem a Domaratem we wsi kapituły poznańskiej Starczanowie – 
przedzielała ich rzeka Radzyń – przez zawieszenie broni, które miało trwać do uroczystości św. Jana Chrzciciela, przerywa-
ją całkowicie okrutną, szkodliwą wojnę” (łac.: „in villa capitulari Posnaniensi Starczinow inter militares et Domarathum,  
fluvio R. eos segregante”).  

Uwagi końcowe

Kończąc to niezwykle skrótowe omówienie granic kasztelanii radzimskiej, należy podkreślić, że 
wyznaczone zostały na podstawie szczątkowych danych źródłowych, pochodzących z różnych 
okresów. Tu nieocenione okazały się wyniki badań archeologicznych. Z konieczności więc oparto 
się głównie na niezbyt bogatym zasobie materiałów archeologicznych. Posłużyły one najpierw do 
odtworzenia zasięgu geograficznego małych jednostek osadniczych (pola), następnie wczesnośre-
dniowiecznych i średniowiecznych opoli, które stały się punktem do wyznaczenia granic okręgu gro-
dowego w Radzimiu. Znane ze źródeł czternastowiecznych opole chojnickie wykorzystano w celu 
dokonania kontroli prawidłowości prowadzonych analiz wczesnośredniowiecznego osadnictwa na 
badanym terytorium. Tak więc nie można mówić o pełnym uchwyceniu przebiegu granic obszaru 
administracyjnego, należącego do kasztelanii radzimskiej.

 Na podstawie przedstawionych analiz i wniosków przekonujemy się, jak słabe jest jeszcze 
zaawansowanie badań historycznych i archeologicznych nad małymi ośrodkami grodowymi Wiel-
kopolski. Widzenie dziejów wczesnośredniowiecznych jedynie przez pryzmat znanych i uznanych 
grodów, których początki sięgają X-XI wieku, nie tylko odsuwa na plan dalszy problematykę tzw. 
ośrodków lokalnych, lecz w znacznym stopniu zaciemnia obraz najwcześniejszych dziejów Wiel-
kopolski, z takim trudem odkrywanych przez archeologów i historyków osadnictwa. Mimo wielu 
hipotez, przypuszczeń i wątpliwości, a także niewątpliwych niedociągnięć, należy przypuszczać, 
że powyższe rozważania mogą być przydatne do dalszych badań nad kształtowaniem się ośrodków 
grodowych Wielkopolski, zwłaszcza w pobliżu dwóch centrów osadniczych – Gniezna i Poznania.

Wykaz kasztelanów radzimskich80

Przez przeszło 150 lat istnienia kasztelanii w Radzimiu urząd jej zarządcy był przyznawany różnym 
możnym pochodzącym z obszaru Wielkopolski. W zachowanych źródłach historycznych pojawiają 
się informacje dotyczące zaledwie dziewięciu z nich, działających pomiędzy 1256 a 1425 rokiem.  
W większości przypadków znane są jedynie pojedyncze wzmianki wynikające z pełnienia przez nich 
funkcji świadka w dokumentach, przy której to okazji podpisywali się pełnionym urzędem. Z tych 
powodów trudno jest ustalić pełną listę kasztelanów radzimskich oraz dokładne lata sprawowania 
przez nich tego urzędu. Jeszcze mniej wiadomo na temat ich aktywności na tym stanowisku oraz 
realnych związków z Radzimiem. Niewątpliwie jedynie kilku pierwszych wymienionych pełniło re-
alnie funkcje kasztelańskie, to jest zajmowało się ściąganiem danin, sądownictwem i obronnością  
w okręgu radzimskim. Pewnym wyznacznikiem zmiany w charakterze tytułu kasztelana radzim-
skiego jest luka pomiędzy wzmiankowaniem na tym stanowisku Drogosława z Bytynia (1294 rok) 
i Piotra z Mileszynej Górki (1339 rok). Jest prawdopodobne, że po śmierci Przemysła II, ostatniego 
z wielkopolskich Piastów, kasztelania straciła na realnym znaczeniu, a nowy system administra-
cji opartej na starostach, wprowadzony wraz z panowaniem czeskim i później rozwijany po zjed-
noczeniu królestwa przez Władysława Łokietka, całkowicie pozbawił ją racji bytu. Podobnie jak  
w przypadku wielu innych tego typu tytułów godność kasztelana radzimskiego w XIV wieku nabra-
ła charakteru bardziej honorowego, a dzierżący go możni przypuszczalnie nie musieli zbyt często 
odwiedzać siedziby swojej kasztelanii.

 W poniższym zestawieniu oprócz imion i przypuszczalnych lat sprawowania urzędu posta-
rano się także umieścić szerszą charakterystykę poszczególnych kasztelanów. Niestety, ze względu 
na braki w zachowanej podstawie źródłowej nie było to możliwe w odniesieniu do wszystkich wy-
mienionych. 

80 Na podstawie: semkowicz 1907; Bielińska, Gąsiorowski, Łojko 1985; karczewSka 2003; mazurkiewicz 2008.
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1. Beniamin h. Zaremba (przed latami 1256-1257)

Członek możnej rodziny Zarembów z Jarocina – syn Wawrzyńca Zaremby, brat Wacława, Andrzeja  
i Wincentego. Podkomorzy księcia Bolesława Pobożnego (1246-1249), później kasztelan radzimski  
z nadania ks. Bolesława, następnie kasztelan przemęcki (1257-1261), kasztelan międzyrzecki (1269), 
wojewoda poznański (1274-1287), kasztelan i sędzia gnieźnieński (1290-1292), wojewoda poznański 
(1294-1296). Jeden z najbliższych współpracowników Bolesława Pobożnego (ponad dziesięciokrot-
nie występujący jako świadek w jego dokumentach) i Przemysła II. Prawdopodobnie uczestniczył  
w zdradzie grupy możnowładców z rodu Zarembów, którzy wystąpili przeciw Przemysłowi II –  
w 1258 roku został uwięziony przez władcę. Wkrótce potem został usunięty z urzędu wojewody po-
znańskiego. Najprawdopodobniej książę okazał mu z czasem łaskę, gdyż w 1290 roku był notowany 
jako kasztelan i sędzia gnieźnieński, natomiast w latach 1294-1296 ponownie piastował urząd wo-
jewody poznańskiego. Beniamin dał się poznać jako dobroczyńca klasztoru cystersów w Paradyżu, 
któremu w 1278 roku ofiarował liczne wsie.

2. Zbylut (V) z Kozielska h. Pałuka (1271 rok)

Syn Zbyluta IV z Kozielska k. Wągrowca, kasztelana ostrowskiego (1256), członek możnej i wpły-
wowej rodziny Pałuków, którzy pełnili liczne urzędy i posiadali obszerne dobra na północy Wielko-
polski, jego brat Drogomir V Pałuka był prawdopodobnie dworzaninem Przemysła II (odnotowany  
w 1267 roku).

3. Chemka h. Pomian (lata 1280-1294)

Brak bliższych danych.

4. Drogosław z Bytynia h. Drogosławic (1294 rok)

Zapewne spokrewniony z rodziną Drogosławiców ze Skórzewa k. Poznania.

5. Piotr z Mileszynej Górki (ob. Targowa Górka k. Wrześni)  
h. Wczele bądź Awdaniec (lata 1339-1343)

Syn podstolego poznańskiego Stefana z Mileszynej Górki (odnotowanego w 1272 roku), brat stry-
jeczny Dobrogosta z Mileszynej Górki, syna Piotra. Jego matką była nieznana z imienia córka wo-
jewody pomorskiego Świecy. Rodzina z Mileszynej Górki miała być związana z Władysławem Ło-
kietkiem i po jego klęsce nie uznać panowania Wacława II w Wielkopolsce. Wyemigrowała do ziemi 
dobrzyńskiej, gdzie pełniła urzędy na dworze księcia Siemowita a później Łokietka i uzyskała do-
bra ziemskie Szpiegowo i Wielgie. Po powrocie z wygnania Mileszyńscy uzyskiwali dalsze nadania  
i urzędy na Kujawach, Pomorzu Gdańskim i w Wielkopolsce. 

Piotr z Mileszynej Górki wychowywał się na Kujawach i przez swoją rodzinę utrzymywał 
wiele kontaktów z Pomorzem, w końcu żeniąc się z Pomorzanką imieniem Przybysława, z którą 
miał syna Stefana. Pozostawał w bliskim związku z biskupem włocławskim Gerwardem, na którego 
zlecenie w 1314 roku wykupił z niewoli joannitów z Lubiszewa scholastyka kruszwickiego Pawła. 
Służył wiernie Władysławowi Łokietkowi, od którego około 1320 roku otrzymał dobra goślińskie: 
Kościelną (Murowaną) Goślinę, Boduszewo i Przebędowo. W 1321 roku uczestniczył w procesie  
z zakonem krzyżackim w Inowrocławiu, a później brał udział w wojnie z Krzyżakami: w 1329 roku  
w bitwie łodzi na Wiśle, a w 1332 wraz z Wincentym z Szamotuł w odsieczy Brześcia Kujawskiego.  

W 1339 roku zeznawał w procesie warszawskim przeciwko zakonowi krzyżackiemu, gdzie świadczył, 
powołując się na słowa swojej matki, o polskim charakterze Pomorza i jego mieszkańców. Wtedy po 
raz pierwszy w źródłach został określony jako kasztelan radzimski, choć prawdopodobnie otrzymał 
ten urząd już wcześniej. Około 1342 roku wraz ze swoim bratem stryjecznym Dobrogostem, chorą-
żym poznańskim, przeprowadził prawdopodobnie lokację miasta Murowanej Gośliny, potwierdzoną 
później przez Kazimierza Wielkiego. Być może przeniósł wtedy do nowego miasta część uprawnień 
targowych z Radzimia, choć nie jest to potwierdzone źródłowo. Zmarł prawdopodobnie w 1348 roku. 

6. Markusz z Miłosławia h. Doliwa (lata 1362-1363)

Członek rodziny Doliwitów z Miłosławia, z której wywodzili się m.in. Filip kanclerz wielkopolski  
i Piotr kasztelan gnieźnieński (1316-1322). Być może był bratem Zygmunta Korsaka z Miłosławia, 
który osiedlił się w ziemi połockiej, gdzie zapoczątkował możny ród bojarsko-książęcy.

7. Wojciech Skóra z Gaju (Gaj Wielki k. Poznania)  
i Kiączyna h. Awdaniec (lata 1374-1382)

Uczestnik konfederacji Maćka Borkowica z 1352 roku, oskarżany o udział w zabójstwie wojewody 
kaliskiego Beniamina; prawdopodobnie tak jak pozostali podejrzani już w 1357 roku powrócił do łask 
króla Kazimierza Wielkiego. W 1364 roku wraz z królem i niewielką grupą wielkopolskiego rycerstwa 
otrzymał odpust zupełny w godzinie śmierci wystawiony przez papieża Urbana V, określany wów-
czas jako domicellus, czyli rycerz niepasowany. Prawdopodobnie to od króla Kazimierza otrzymał 
tytuł kasztelana radzimskiego jeszcze w 1364 roku. Przez żonę Siechnę spowinowacony z potężnym 
wielkopolskim rodem Grzymałów, współpracował politycznie z należącymi do tej rodziny Przecła-
wem z Prusinowa i Margonina, sędzią poznańskim, oraz Domaratem z Iwna i Pierzchna, starostą 
generalnym Wielkopolski. Dziad Piotra Skóry z Gaju, kasztelana kaliskiego i starosty generalnego 
Wielkopolski, który w 1459 roku uczestniczył w arbitrażu między plebanem radzimskim a poznań-
skim komandorem joannitów.

8. Wincenty z Pniew h. Nałęcz (lata 1387-1399)

Protoplasta długiej linii Nałęczy z Pniew, współpracownik starosty generalnego Wielkopolski Sę-
dziwoja z Szubina h. Pałuka, dla którego poręczał pożyczkę u poznańskich Żydów, posiadacz dóbr 
ziemskich w pobliżu Pniew. Dziad Piotra z Pniew, kanonika i kantora katedralnego poznańskiego, 
oficjała gnieźnieńskiego, który w 1459 roku uczestniczył w arbitrażu między plebanem radzimskim 
a poznańskim komandorem joannitów.

9. Jarota z Wilkowa Polskiego h. Bylina (lata 1399-1425)

Syn Dominika z Popowa i Żernik, członka konfederacji Maćka Borkowica, brat Bogusława. Wielo-
krotnie w czasie pełnienia urzędu kasztelana był notowany jako uczestnik wielkopolskich roków 
sądowych.
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Osadnictwo w sąsiedztwie Ostrowa Radzimskiego jest uchwytne w źródłach historycznych 
dopiero około roku 1236, kiedy to z inicjatywy Władysława Odonica został w tym miej-
scu ufundowany kościół parafialny pod wezwaniem św. Mikołaja i św. Barbary (AAP, sygn.  

AV 7, k. 46v). Niemożliwe wydaje się bowiem, aby świątynię wzniesiono w miejscu przez nikogo nie-
zamieszkałym. Jednakże pierwsza bezpośrednia wzmianka o wsi Radzim pochodzi z 1360 roku, kie-
dy to na mocy dokumentu Kazimierza Wielkiego przeszła ona na własność poznańskiej komandorii 
joannitów81. Ten rycerski zakon, obecny w Poznaniu od 1170 roku, prowadził pod miastem szpital 
i w związku z tą działalnością otrzymywał pokaźne darowizny, zarówno od książąt, jak i możnych 
świeckich i duchownych. Kawalerowie maltańscy posiadali w późnym średniowieczu liczne wsie,  
z których czerpali pokaźne dochody pozwalające utrzymać zarówno komandorię, jak i szpital. Często 
odstępowali je w dzierżawę osobom trzecim w zamian za płatność regularnych czynszów – z później-
szych źródeł wiadomo, że taka sytuacja dotyczyła również gruntów w Radzimiu. Oprócz własności 
gruntów i dochodów z działalności gospodarczej na terenie wsi oraz wielu immunitetów joannici 
otrzymali od króla również prawo patronatu nad radzimskim kościołem parafialnym. Na skutek tego 
losy wsi i poznańskiej komandorii zostały sprzężone ze sobą na niemal pięćset lat. 

Dochody z licznych posiadłości poznańskich joannitów były pierwotnie przeznaczone na 
utrzymanie konwentu oraz prowadzonego przezeń szpitala na przedmieściu Poznania (Komandoria – 
część miasta od 1925 roku). Ponadto komandoria, podobnie jak wszystkie inne domy tego zgroma-
dzenia w Europie, zobowiązana była dzielić się dochodami z braćmi toczącymi walki z muzułmana-
mi, pierwotnie w ziemi świętej, później na Rodos i Malcie. Klucz posiadłości joannickich u schyłku 
średniowiecza składał się z miasteczka Komandoria oraz kilkunastu wsi i folwarków. Radzim różnił 
się jednak od wszystkich tych miejscowości tym, że znajdował się w nim kościół parafialny, który 
miał w średniowieczu bardzo dochodową prebendę. Zyski z posiadania samej wsi Radzim miały dla 
komandorii zapewne znacznie mniejsze znaczenie. Niestety nie zachowały się średniowieczne księ-
gi dochodów poznańskiego domu joannitów, jednakże można przypuszczać, że jeśli chodzi o dobra 
radzimskie, to niewiele zmieniło się w kolejnych latach. Z zestawień z XVII i XVIII wieku wynika, że 
zależnie od żyzności gleby, zamożności osady i swojego statusu prawnego chłopi z poszczególnych 
wsi komandorskich płacili od 4 do 10 groszy za łan uprawianej ziemi, w należących zaś do joanni-
tów folwarkach – dwa-trzy wiertele zboża. Z kolei młynarze mieli oddawać rocznie po sześć wierteli 
zmielonego zboża. Rybacy łowiący na mocy joannickich przywilejów mieli z kolei odprowadzać 
rocznie po pół złotego. Należy zauważyć, że w żadnym z zestawień nie wspomina się o dochodach 
pochodzących od pracujących w Radzimiu kmieci. Najprawdopodobniej cała produkcja rolna we wsi 
skupiała się na gruntach stanowiących uposażenie miejscowego plebana, komandor zaś czerpał do-
chód jedynie z pracy młyna i rybaków na Warcie. Wcześniej wspomniano już, że większość dóbr 
joannickich była dzierżawiona osobom trzecim, które gospodarowały na tych gruntach i odprowa-
dzały na rzecz komandorii umówiony czynsz. Według umowy z 1642 roku Radzim znalazł się w klu-
czu wsi i folwarków oddanych w dzierżawę niejakiemu Adamowi Czechowskiemu, który za udostęp-
nienie pięciu miejscowości płacił rocznie niebagatelną kwotę 1300 florenów (BaranowSki i in. 2000, 
s. 67-70; APŚJJ, sygn. III-18). Nie należy jednak przypuszczać, że Radzim stanowił ważne ogniwo  
w tej dzierżawie. Dochody przynosiły w nim zapewne jedynie młyn, praca rybaków, prom i przywilej 
spławiania szkut na Warcie. Status dzierżawcy miał również Stanisław Przyłuski, gospodarujący na 
Maniewie i Radzimiu w początkach XIX wieku (PaProcki 2008, s. 89-90). Jego wpływ na życie parafii 
zostanie omówiony w następnym rozdziale. 

W źródłach, oprócz informacji dotyczących bezpośrednio zależności wsi od poznańskiej ko-
mandorii, zachowało się także kilka wzmianek dotyczących ludności świeckiej Radzimia. Jeszcze  
w XV wieku duża część tamtejszych chłopów prowadziła własną działalność produkcyjną – znanych 
jest co najmniej kilkanaście imion kmieci radzimskich, którzy wchodzili w różne układy ze swoimi 

81 Na temat dziejów zakonu św. Jana w Polsce szerzej BaranowSki i in. 2000.

sąsiadami. Najczęściej pojawiali się w kontekście funkcjonowania kościoła, jako kościelni lub witry-
cy parafii, ewentualnie jako oponenci księży w sprawach sądowych. We wsi poświadczona jest rów-
nież obecność rybaków, którzy część swojego dochodu (w pieniądzu lub rybach) mieli przekazywać 
plebanowi jako jego uposażenie (karwowSki 1911, s. 67, 70; APŚJJ, sygn. III-18). W różnych okresach 
było ich od dwóch do czterech (co zapewne oznacza liczbę łodzi a nie osób przy nich pracujących 
[AGAD ASK I, t. 3, k 277v (cytat za SkierSka 2001); Pawiński 1883, s. 31; AAP, sygn. AV 7, 46v-47; AAP, 
sygn. AV 18, 177-179v; karwowSki 1911, s. 81]. Ostatni rybacy zniknęli ze wsi na początku XVIII wie-
ku, najprawdopodobniej na skutek zarazy lub działań wojennych z czasów wielkiej wojny północnej. 
Sprowadzenie nowych wykonawców tego zawodu okazało się za drogie dla komandorów joannic-
kich i nieopłacalne (AAP, sygn. AV 20, k. 129-131). 

Najaktywniejszymi gospodarczo i zapewne najzamożniejszymi (wyłączywszy plebana) 
mieszkańcami Radzimia byli niewątpliwie dzierżawcy młyna wodnego. W celu utrzymania swojego 
interesu musieli współpracować z okolicznymi producentami rolnymi. Niekiedy kontakty te miały 
daleki zasięg, jak w przypadku Agnieszki, wdowy po młynarzu radzimskim, która w 1485 roku wraz 
z synem Maciejem zobowiązała się oddać 4 grzywny Maciejowi, prepozytowi kościoła Świętego Du-
cha koło Obornik (AAP, sygn. ACC 63, k. 26v). Nie wiemy niestety, jakie stosunki łączyły tych ludzi. 
Młyn radzimski położony na Warcie (zapewne kanale radzimskim) i wspomagany w swym działaniu 
przez należącą do plebana zaporę wodną musiał należeć do lepiej prosperujących w okolicy, stąd nie 
należy dziwić się szerokim kontaktom jego gospodarzy. Musieli być oni specjalistami, łączyli w swo-
jej pracy umiejętności ciesielskie, kamieniarskie oraz melioracyjne (kaniecki 2004, s. 369). Zapisy  
z ksiąg sądowych wskazują na to, że przynajmniej niektórzy dzierżawcy młyna radzimskiego wywo-
dzili się z rodzin o tradycjach młynarskich, które monopolizowały tego typu działalność w całej oko-
licy. Przykładowo Jan, młynarz radzimski notowany w źródłach w 1464 roku, był rodzonym bratem 
Grzegorza, młynarza obornickiego (AAP, sygn. ACC 43, k. 139). Skądinąd wiadomo, że dzierżawcy 
młyna uprawiali również pół łana własnego pola, które zapewne zabezpieczało materialnie ich co-
dzienną egzystencję (Pawiński 1883, s. 31; AAP, AV 18, k. 178v). Niestety nie wiadomo, jak wyglądała 
ich umowa dzierżawy młyna z komandorem joannitów poznańskich – zapewne byli zobowiązani 
przekazywać na jego rzecz określone kwoty pieniędzy lub pewien procent od zysku czerpanego  
z pracy kół młyńskich (kaniecki 2004, s. 369). Warto również wspomnieć o samej konstrukcji młyna 
w Radzimiu, który na przestrzeni wieków ulegał zapewne różnego rodzaju uszkodzeniom i przebu-
dowom. Zmieniała się także jego konstrukcja. Wiadomo, że w 1508 roku działało w nim tylko jedno 
koło młyńskie, lecz w okresie od lat osiemdziesiątych XVI wieku do końca XVII stulecia ich liczba 
wzrosła do dwóch, co plasowało go wśród obiektów średniej wielkości na Warcie. W tym okresie 
większe młyny na tej rzece znajdowały się jedynie w Poznaniu, gdzie trafiały się konstrukcje trzy-
kołowe (AGAD I, t. 3, k. 17v; AGAD I, t. 5, k. 232v; Pawiński 1883, s. 31; AAP, sygn. AV 18, k. 177-179v; 
kaniecki 2004, s. 361-363). 

Z usprawnieniem działania młyna związana była zapora istniejąca na rzece co najmniej od 
połowy XV wieku. Najprawdopodobniej umiejscowiona była w górze rzeki, jeszcze przed ostrowem 
radzimskim, i miała za zadanie kierować silniejszy strumień wody w lewą odnogę rzeki, w stronę 
kół młyńskich. Sprawiało to, że nurt był szybszy, a sam młyn pracował znacznie wydajniej. Zapew-
ne pierwotne rozmiary zapory były ograniczone tak, aby nie odcinać drugiego koryta rzeki od od-
powiednio silnego nurtu. Do takiego wniosku prowadzi treść skargi mieszkańców wsi Starczano-
wo (znajdującej się na prawym brzegu rzeki). Obwiniali oni komandora joannitów i mieszkańców 
Radzimia o przebudowanie jazu, który w nowej sytuacji szkodził interesom ich wsi, kierując impet 
rzeki jedynie w stronę radzimskiego młyna (AAP, sygn. CP 111, k. 117v). Nie wiadomo niestety, czy 
oznaczało to całkowite zamknięcie prawej odnogi, czy jedynie znaczne osłabienie płynącego w niej 
nurtu. Nie jest także wiadome, jak zakończył się cały konflikt. Wydaje się jednak, że jaz w latach 
późniejszych nie blokował w pełni dostępu wody do prawego koryta rzeki, gdyż na mapach tego te-
renu z XIX wieku widać wyraźnie, iż Warta nadal opływa Ostrów Radzimski z obydwu stron. Należy 
odnotować, że radzimski jaz miał także poważny wpływ na żeglugę rzeczną na tym odcinku Warty. 
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Z jednej strony blokował drogę barkom spływającym w dół rzeki, z drugiej jednak, przez spiętrzenie 
wody i podniesienie jej poziomu, niwelował zapewne problem płycizny, jaka pojawiała się na wy-
sokości Radzimia. Istnienie tam wyspy i brodu musiało być wywołane akumulacją w tym miejscu 
osadów i spłyceniem dna, dlatego też jedynie przy spiętrzeniu wody możliwe było pokonanie tego 
odcinka. Nie ma pewności, czy jaz w Radzimiu był zaporą na tyle zaawansowaną technicznie, aby 
możliwe było wykonywanie za jego pomocą tak skomplikowanych działań hydrotechnicznych. Źró-
dła historyczne informują jedynie, że plebani radzimscy mieli przywilej tzw. spławiania szkut przy 
użyciu koni, czyli odpłatnego przeciągania barek na niedrożnym dla żeglugi odcinku (AAP, sygn.  
KA II 44/1, k. 191-193). Ustalenie, czy chodziło jedynie o wyminięcie jazu, czy też o pokonanie całe-
go odcinka płycizny, pozostaje jednak otwarte. 

Przy okazji omawiania infrastruktury, która powstała wokół rzeki, nie można nie wspomnieć 
o działającym w Radzimiu promie. Został on bezpośrednio wzmiankowany źródłowo jedynie raz, kie-
dy to w 1504 roku po śmierci komandora joannitów Mikołaja Krzyszkowskiego młynarz Stanisław 
Skoczylas przywłaszczył sobie „wielki prom” (karwowSki 1911, s. 32). Można z tego zapisu wywnio-
skować, że oprócz tej łodzi była we wsi jeszcze jedna, mniejsza. Niewykluczone, że mniejszy prom 
należał do plebana, skoro w siedemnastowiecznych wizytacjach kościoła św. Mikołaja i św. Barbary 
wspominano, że jego duszpasterz ma między innymi przywilej żeglugi na rzece Warcie (AAP, sygn. 
AV 7, k. 46v-47; AAP, sygn. AV 18, k. 177-179v). Prawdopodobnie radzimski prom był wykorzysty-
wany do komercyjnego przewozu osób i towarów na drugą stronę rzeki, w innym wypadku bowiem 
nie byłoby potrzeby, aby komandor joannitów utrzymywał go i troszczył się o jego los. Niewyklu-
czone również, że pod nazwą „prom” kryła się łódź do przewozu towarów w dół i w górę Warty, która 
mogłaby mieć jeszcze większe znaczenie gospodarcze dla właściciela wsi82. Radzim, poza okresem 
burzliwych sporów o obsadzenie tamtejszego beneficjum w XV wieku, nie stanowił kluczowego ele-
mentu w dobrach poznańskich joannitów. Niemniej dochody, jakie z niego płynęły, choć nie naj-
wyższe, przez cały okres związku wsi z komandorią wspomagały jej funkcjonowanie i utrzymanie 
prowadzonego przezeń szpitala. 

Z biegiem lat wieś, podobnie jak wiele okolicznych miejscowości, traciła na znaczeniu. Zjed-
noczenie Królestwa Polskiego i zmiany społeczno-gospodarcze, jakie objęły Wielkopolskę w późnym 
średniowieczu, sprawiły, że przeprawa radzimska stała się istotna niemal wyłącznie dla społeczno-
ści lokalnej. Rozwinęły się nowe ośrodki miejskie, szlaki handlowe zmieniły swój bieg. Piaszczyste 
gleby w sąsiedztwie Warty na wysokości Radzimia rodziły kiepskie plony, więc produkcja rolna nie 
była tam szczególnie opłacalna. Być może ze względu na manipulacje przy nurcie rzeki miejscowo-
ści na jej prawym brzegu doznawały dodatkowych szkód. Na początku XVII wieku łany plebańskie 
we wsi Poświętne były opustoszałe – w niewyjaśnionych okolicznościach chłopi opuścili te grunty, 
które do 1628 roku zdążyły w dużym stopniu zarosnąć lasem. Pleban radzimski wydzierżawił je nie-
jakiemu panu Grzybowskiemu, którego rodzina w nieznany sposób przejęła je później na własność 
(AAP, sygn. AV 7, k. 46v-47; AAP, sygn. AV 18, k. 177-179v). Niewiele lepiej wyglądała kondycja rol-
nictwa w Radzimiu, gdzie już w 1508 roku nie było żadnych samodzielnie gospodarujących kmieci 
(AGAD I, t. 3, k. 17v). Sytuacja ta nie poprawiła się już później; niemal cała (zapewne bardzo skrom-
na) produkcja rolna we wsi ograniczała się do tzw. folwarku plebańskiego, czyli gruntów stanowią-
cych uposażenie plebana. Ponadto osady na prawym brzegu rzeki stopniowo odłączały się od parafii 
św. Mikołaja i św. Barbary (w XVII wieku Starczanowo i Szymankowo przestały opłacać dziesięci-
nę i związały się z parafią białężyńską; AAP, sygn. AV 7, k. 46v-47; AAP, sygn. AV 18, k. 177-179v).  
W większości przypadków decydowała zapewne odległość od kościoła radzimskiego i konieczność 
każdorazowego przeprawiania się przez Wartę w drodze na nabożeństwa. 

Kolejne stulecia doprowadziły do dalszego osłabienia Radzimia. Oprócz długotrwałych  
niekorzystnych procesów gospodarczych szkody wyrządziły także toczące się na obszarze  

82  Na temat sposobów i warunków transportu rzecznego na Warcie por. cHojnacka 2007.

Wielkopolski działania wojenne. W latach 1655-1660 region został doświadczony przez wojska 
szwedzkie w czasie tzw. potopu. Nie zachowały się żadne świadectwa dotyczące wydarzeń z tego 
okresu, jednak można założyć, że Radzim wyszedł z tej wojny raczej obronną ręką. Wizytacja kościo-
ła św. Mikołaja i św. Barbary przeprowadzona w 1694 roku wykazała, że świątynia stała niezniszczo-
na, na wieży znajdowały się wszystkie dzwony, a wnętrze uniknęło poważniejszego zniszczenia – 
było nadal przyozdobione starymi obrazami i złoconymi dekoracjami w ołtarzu, więc zapewne reszta 
wsi także nie została splądrowana (AAP, sygn. AV 18 177r-179v). Wiele z pozostałych miejscowości 
należących do komandora joannitów doznało jednak poważnych strat, a ich dzierżawcy nierzadko 
wstrzymywali wypłaty należnych czynszów (karwowSki 1911, s. 70). 

Zdecydowanie poważniejsze konsekwencje dla okolic Radzimia miała tzw. wielka wojna 
północna, która w latach 1700-1721 przetaczała się przez Polskę. Ponownie, jak w wypadku potopu 
szwedzkiego, nie zachował się żaden opis wydarzeń zachodzących wtedy we wsiach parafii radzim-
skiej, jednak zniszczenia i poniesione straty były zapewne bardzo poważne. Wnioskując ze stanu 
kościoła parafialnego w 1726 roku, przypuszczamy, że wieś mogła zostać w tym okresie splądrowa-
na, a na pewno była mocno wyludniona (AAP, sygn. AV 20, k. 123-125). Więcej informacji o stanie 
Radzimia i okolicy przynosi relacja z wizytacji dóbr komandorskich przeprowadzona przez kawa-
lera maltańskiego Michała Stanisława Dębnowskiego. Podczas pobytu w Radzimiu zanotował on, 
że miejscowy kościół jest poważnie zniszczony. Z całej wsi pozostał jedynie dom młynarza, także 
zrujnowany. Plebania i jej zabudowania gospodarskie uległy zniszczeniu, podobnie jak młyn, który 
został podmyty przez Wartę. W tej sytuacji nie było również wielu chętnych do ponownego zasie-
dlenia Radzimia (karwowSki 1911, s. 80-81). W kolejnych latach więc, wysiłkiem komandora poznań-
skiego, prowadzono (podobnie jak w wielu innych miejscach Wielkopolski) akcję osadniczą ludności 
niemieckiej (karwowSki 1911, s. 82-83). Trzeba się jednak zgodzić z Dariuszem Paprockim, że na in-
teresującym nas terenie wszystkie siły przeznaczono wtedy na odbudowę bogatszego i lepiej rozwi-
niętego Maniewa, a Radzim nie powrócił już do dawnej świetności. We wsi ostał się zapewne tylko 
folwark plebański, wybudowano też nowy dom dla plebana i budynki gospodarcze (PaProcki 2008,  
s. 89). Możliwe, że w tym okresie odbudowano także młyn. Do takich wniosków skłaniają wzmian-
ki w księgach metrykalnych, mówiące o młynarzach mieszkających w Radzimiu w drugiej poło-
wie XVIII wieku. Najwcześniejsza z nich pochodzi z 1752 roku, dowiadujemy się z niej o młynarzu 
Krzysztofie z Radzimia, który oddawał do ochrzczenia swoją córkę Rozalię (AAP, sygn. PM 167/1, 
s. 6). Ostatnim znanym ze źródeł historycznych młynarzem w Radzimiu był Honorat Kucharzew-
ski, który w 1791 roku został ojcem chrzestnym (AAP, sygn. PM 167/1, s. 103). Brak późniejszych 
wzmianek o gospodarzach młyna może oznaczać, że jego utrzymanie w wyludnionej wsi przestało 
się opłacać, w sytuacji gdy w okolicy powstawały inne obiekty tego typu położone w bardziej lud-
nych i dostępnych dla wszystkich miejscach. 

Komandor joannicki Marcin Andrzej Miaskowski w 1781 roku umożliwił chłopom w dobrach 
komandorskich dziedziczenie ziemi na własność, jednak nie poprawiło to już sytuacji Radzimia (kar-
wowSki 1911, s. 98-99). Jedynym pozytywnym skutkiem tego rozporządzenia we wsi było prawdopo-
dobnie powstanie nowego gospodarstwa, prowadzonego w latach czterdziestych XIX wieku przez 
niejakiego Schmidta (AAP, sygn. KA II 244/1, k. 191). Komandor podjął również decyzję o uporząd-
kowaniu i zmodernizowaniu gospodarki leśnej na obszarze Maniewa i Radzimia, osadzając tam swo-
jego leśniczego – Franza Lipińskiego (por. „Środowisko przyrodnicze okolic Radzimia” w rozdziale I). 
Wiemy też na pewno, że na początku XIX wieku w Radzimiu pracowali jeszcze rybacy, często po-
jawiający się w zachowanych aktach metrykalnych parafii. Ostatnia znana wzmianka o rybaku  
z Radzimia pochodzi z 1822 roku, kiedy to zmarł prawdopodobnie ostatni z nich, Roch Grzegorzew-
ski. Pozostała po nim wdowa Katarzyna, która trzy lata później wyszła za mąż za organistę, więc 
najwyraźniej nie trudniła się już rybołówstwem (AAP, sygn. PM 167/9, s. 22).

Rozbiory Polski postawiły włości joannitów w nowej sytuacji. Królestwo Prus prowadziło  
intensywną akcję kasat uznanych za nieprzydatne społecznie wspólnot klasztornych i nacjona-
lizację ich majątków na potrzeby funduszu kościelnego oraz działalności charytatywnej. Już po 
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kilkudziesięciu latach krajobraz monastyczny Wielkopolski niemal całkowicie opustoszał. Sta-
tus poznańskiej komandorii joannitów był jednak dość osobliwy, gdyż de facto nie stanowiła ona 
wspólnoty klasztornej, lecz była reprezentowana przez jednego, w dodatku świeckiego człowieka: 
wspomnianego komandora Andrzeja Miaskowskiego. Ponadto pod koniec XVIII wieku nadal istnia-
ło na Malcie państwo zakonne posiadające pewne wpływy dyplomatyczne, z pewnością otaczające 
opieką majątek zakonu. Być może dlatego nie przystąpiono od razu do konfiskaty wszystkich dóbr  
i uprawnień komandora poznańskiego. Zdążył on jeszcze zaproponować władzom zaborczym pro-
jekt przeniesienia siedziby parafii z wyludnionego Radzimia do rozkwitającego na nowo Maniewa, 
jednak zmieniające się wciąż okoliczności polityczne i komplikacje formalne powstrzymały realiza-
cję tego zamierzenia. Co ciekawe, w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku część gruntów na terenie 
Maniewa i Radzimia należała do Antoniego Grabskiego oraz Wiktorii z Miaskowskich Grabskiej, bra-
tanicy komandora. Prawdopodobnie przekazał on te dobra bratanicy i jej mężowi, czy to jako prezent 
z okazji ich ślubu (w 1786 roku), czy też na mocy innej umowy. Grabscy stali się ważnymi dobroczyń-
cami parafii. W latach 1795 i 1796 darowali na jej rzecz wiele sprzętów, sfinansowali remont kościoła 
i kruchty oraz sprowadzili z Poznania ojców reformatów, którzy przeprowadzili w Radzimiu misję 
katolicką dla tamtejszych parafian (AAP, sygn. PM 167/3, s. 62-65). Po śmierci komandora Miaskow-
skiego w 1832 roku patronat nad kościołem przejął całkowicie pruski skarb państwa.

Radzim po tych przemianach wegetował raczej spokojnie, choć wieś była nadal mocno opu-
stoszała. Parafia pod względem finansowym przechodziła w tym okresie permanentny kryzys, który 
z pewnością miał swoje podłoże w równie słabej kondycji gospodarczej okolicznych mieszkańców. 
Na domiar złego w 1831 roku przez okolicę przetoczyła się epidemia cholery, która zapewne znacznie 
zmniejszyła populację wiernych parafii św. Mikołaja i św. Barbary83. Jak podaje Dariusz Paprocki,  
z 30 mieszkańców Radzimia (zapewne do tej liczby zaliczały się całe rodziny pracowników rolnych) 
epidemię przetrwały jedynie dwie: pleban Leciejewski oraz karczmarz (PaProcki 2004, s. 17). Ta  
lista ocalonych budzi jednak pewne wątpliwości, jeśli zważymy na to, że w aktach wizytacji kościoła 
przeprowadzonej zaledwie rok wcześniej istnieje adnotacja o braku jakichkolwiek szynków w oko-
licy – być może zatem chodziło nie o karczmarza, tylko dzierżawcę dóbr plebańskich, w źródłach 
często określanego jako „arendarz”, co mogło spowodować pomyłkę. Ponadto księgi metrykalne 
nie wspominają nic o zwiększonej liczbie zgonów na terenie wsi (AAP, sygn. KA 10453, k. 9-10).  
Faktem jest jednak, że wieś w latach trzydziestych i czterdziestych po raz kolejny wyludniła się 
niemal całkowicie. Choć w późniejszym okresie pojawiały się w źródłach wzmianki o różnych oso-
bach zamieszkujących Radzim, to z pewnością napływ nowych mieszkańców nie był wystarczający,  
by odbudować jego pozycję. 

Po śmierci komandora Andrzeja Miaskowskiego w 1832 roku władze pruskie, które przejęły 
patronat nad kościołem parafialnym, podjęły decyzję o jego zamknięciu ze względu na zły stan tech-
niczny (AAP, sygn. KA 10453, k. 81, 90). Grunty należące do parafii postanowiono wydzierżawić, by 
przynosiły stały dochód, jednak znalezienie chętnego gospodarza nie było łatwe. Aby zabudowania 
nie stały puste i bez nadzoru opłacono niejaką Adamską (prawdopodobnie wdowę po wspominanym 
wcześniej w źródłach dzierżawcy Adamskim), aby zamieszkała na plebanii i pilnowała jej majątku. 
Obawy władz kościelnych nie były bezzasadne. Adamska skarżyła się, że do Radzimia przychodzą 
nocami szkuciarze (flisacy pływający po Warcie), którzy plądrują i kradną pozostawiony majątek. 
Rozebrali część płotu otaczającego cmentarz, włamali się do stodoły i kościoła, zabierali wszystko, 
co wydawało im się przydatne – od ziemniaków i opału, przez wędki, aż po wyposażenie nieczyn-
nej świątyni. Ostatecznie folwark plebański w 1835 roku wydzierżawił Godfryd Päfrold, gospodarz  

83 Co ciekawe, według ustaleń Rościsława Stascha (1933), Radzim znajdował się na zewnątrz kordonu sanitarnego otaczają-
cego ogarnięty zarazą Poznań i teoretycznie nie powinny w nim nastąpić zachorowania. Jako że bakterie cholery azjatyckiej 
są przenoszone m.in. przez wodę, do zakażenia radzimian mogło dojść za pośrednictwem rzeki. Nie tłumaczy to jednak, dla-
czego władze pruskie nie rozszerzyły granic kordonu sanitarnego wobec pojawienia się nowego ogniska choroby. Problem 
ten wymaga dalszych badań i szczegółowej kwerendy w źródłach administracji Wielkiego Księstwa Poznańskiego z tego 
okresu. 

z Maniewa. Otrzymał on do dyspozycji oprócz plebańskich łanów także dom mieszkalny kryty sło-
mą, oborę i chlewik (obydwa w złym stanie). Na dzierżawionych przezeń gruntach stał jeszcze daw-
ny dom organisty, w którym pomieszkiwał jako komornik niejaki Schwarzbich. W zamian za pra-
wo uprawy kawałka ziemi i mieszkanie był on zobowiązany do odpracowywania 70 dni na polach 
należących do parafii. Prawdopodobnie nowy dzierżawca przejął zobowiązanie komornika razem  
z całym inwentarzem. Päfrold otrzymał także prawo do wyrębu 28 sążni drzewa z lasu radzimskie-
go oraz prawdopodobnie przywilej „spławiania szkut”, czyli wspomnianego odpłatnego przeciąga-
nia łodzi przez jaz i płyciznę na Warcie w pobliżu Radzimia. Umowa została podpisana na trzy lata,  
a czynsz dzierżawcy miał wynosić 49 talarów rocznie. Człowiek ten okazał się jednak mało rzetel-
nym gospodarzem, nie płacił terminowo zobowiązań, zaniedbywał też gospodarstwo (AAP, sygn. 
KA II 244/1, k. 89-97). Umowa została więc rozwiązana i już od 1837 roku w Radzimiu gospodarzył 
Stanisław Graetz, płacąc za dzierżawę 75 talarów na rok. Najwyraźniej jednak folwark plebański w 
Radzimiu nie był tak dochodowy, jak wydawało się władzom kościelnym, gdyż również on nie płacił 
czynszu w terminie. Sprawa skończyła się w sądzie w roku 1840. Następna trzyletnia umowa z nieja-
kim Kalieo opiewała już tylko na 60 talarów rocznie, co było zapewne kwotą adekwatniejszą, jednak 
w 1850 roku następny dzierżawca, Jan Wegner z Maniewa, płacił już tylko 50 talarów (AAP, sygn. 
KA II 244/1, k. 100-159, 204). Prawdopodobnie bardzo kiepski stan infrastruktury (de facto walące 
się budynki) utrudniał produkcję rolną i jedyną naprawdę opłacalną działalnością w Radzimiu było 
spławianie szkut. Świadczy o tym także przedmiot konfliktu pomiędzy dzierżawcą Wegnerem a po-
zostałymi gospodarzami w Radzimiu, który toczył się na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesią-
tych. Przy okazji relacjonowania sprawy na potrzeby konsystorza poznańskiego komendarz parafii 
radzimskiej ks. Jakubowski bardzo plastycznie opisał sytuację we wsi. Funkcjonowały w niej wtedy 
trzy osoby: oprócz Wegnera (protestanckiego dzierżawcy gruntów plebańskich) byli to podleśniczy 
K. Mäder (jak opisał go ksiądz Jakubowski – „złośliwy ewangelik”), pełniący swoją funkcję od 1835 
roku i posiadający prawdopodobnie prawo do uprawiania jakichś gruntów na terenie osady, oraz 
niejaki Schmidt (również ewangelik), wcześniej ekonom, posiadający gospodarstwo nieokreślonych 
rozmiarów. Obaj sąsiedzi kierowali pod adresem Wegnera liczne oskarżenia – począwszy od zarzu-
cania mu zabicia własnej żony, przez pijaństwo, spalenie krzyża na cmentarzu, profanację ludzkich 
szczątków, aż po podpalenie stodoły Schmidta. Mieli nawet zadenuncjować Wegnera jako wspólnika 
polskich „buntowników” w czasie wiosny ludów w 1848 roku, kiedy to według ich relacji plebański 
dzierżawca przewoził potajemnie oddziały powstańcze swoją łodzią po Warcie (za co zresztą Wegner 
spędził pół roku w poznańskiej cytadeli). Ksiądz Jakubowski negował jednak wszystkie te zarzu-
ty, tłumacząc incydenty tym, że sąsiedzi zazdroszczą Wegnerowi dochodów z przeprawiania szkut  
i chcą wyrugować go ze wsi z nadzieją, że sami będą mogli czerpać dochód z tej działalności (AAP, 
sygn. KA II 244/1, k. 82-85). Niezależnie od prawdziwości oskarżeń z tej relacji dowiadujemy się, że 
wbrew dotychczasowym opiniom Radzim w połowie XIX wieku nie był jeszcze zupełnie wyludniony 
i toczyło się w nim życie. W każdym z gospodarstw oprócz właściciela i jego rodziny musieli miesz-
kać również robotnicy rolni pomagający w wykonywaniu obowiązków gospodarskich. Niewielką 
liczbę wzmianek o życiu tych ludzi w księgach metrykalnych parafii można tłumaczyć ich niewielką 
liczebnością, tym że w Radzimiu mieszkali tylko tymczasowo podczas prac polowych lub być może 
protestanckim wyznaniem części z nich, przez co nie ujmowałyby ich rejestry katolickie.

Zmiany liczby ludności wsi Radzim można analizować przez pryzmat zachowanych ksiąg 
metrykalnych tamtejszej parafii z lat 1748-1866 (AAP, sygn. PM 167/1, PM 167/2, PM 167/3,  
PM 167/7, PM 167/8, PM 167/9). Najlepsze i najbardziej szczegółowe dane posiadamy dla lat 1816-
1825, kiedy to na każdą Wielkanoc (z wyjątkiem lat 1819 i 1820) notowane były przez proboszcza 
informacje o liczbie parafian z poszczególnych wsi (z wyszczególnieniem płci), którzy przystępowali 
do sakramentów. Stąd też wiemy, że w tym okresie liczba mieszkańców Radzimia (przystępujących 
do wielkanocnych sakramentów komunii i spowiedzi świętej) wahała się od 18 (w 1816 roku) do 34 
(w 1821 roku) osób. Zauważalny jest też trend zmniejszania się liczby mieszkańców po 1821 roku, co 
spowodowało, że w 1825 roku Radzim zamieszkiwały tylko 24 osoby. Statystyki dotyczące całości 
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parafii bez podziału na wsie prowadzone bywały już wcześniej – w okresie od 1787 do 1825 roku licz-
ba parafian korzystających z wielkanocnych sakramentów wahała się od 417 do 478; należy odno-
tować dość gwałtowny spadek w roku 1817, po którym nastąpił równomierny przyrost. Wnioski na 
temat sytuacji demograficznej w Radzimiu można wyciągnąć również pośrednio z zachowanych za-
pisów dotyczących liczby chrztów, ślubów i pogrzebów, które dotyczyły mieszkańców wsi (ryc. 109). 
W całym okresie 1749-1866 rzadkie były momenty, by liczba chrztów przerastała znacząco liczbę 
pogrzebów. Pewnego rodzaju ożywienie demograficzne jest widoczne w latach 1818-1824 (co zbiega 
się w czasie ze wspomnianym wyżej chwilowym wzrostem liczby mieszkańców), jednak po 1835 
roku wzmianki o Radzimiu w księgach metrykalnych są niezwykle rzadkie. W tym okresie dotyczą 
już głównie spraw związanych z osobami pracującymi w dzierżawionym radzimskim folwarku ple-
bańskim czy przy nadleśnictwie lub ewentualnie pogrzebu topielców wyłowionych z nurtu Warty. 
Co ciekawe, w źródłach metrykalnych nie zachował się żaden ślad rzekomej hekatomby, jakiej miała 
w 1831 roku dokonać na terenie wsi epidemia cholery, o której wspomina lokalna tradycja – de facto 
nie mamy wzmianki o żadnym zgonie na terenie wsi, który byłby wywołany przez tę chorobę. Można 
jedynie zauważyć spadek liczby chrztów, ślubów i pogrzebów mieszkańców wsi w latach trzydzie-
stych i później, co może, choć nie musi, wiązać się z epidemią. Mógł być to jej pośredni skutek, gdyż 
mieszkańcy mogli w dużej liczbie np. opuścić zagrożone chorobą obszary i już nie powrócić.

W Radzimiu po 1832 roku nadal stały zabudowania kościoła i działał znajdujący się w jego 
pobliżu cmentarz, na którym kontynuowano pochówki mieszkańców wsi należących do parafii. 
Dzięki temu wieś nadal odgrywała istotną rolę w życiu społeczności lokalnej. Dopiero pogarszają-
cy się stan techniczny budynku, który zaczął grozić zawaleniem, doprowadził do podjęcia decyzji  
o jego rozbiórce w 1843 roku (AAP, sygn. KA II 244/1, k. 174-180). W miejscu ołtarza głównego po-
stanowiono wystawić krzyż upamiętniający pochowanych pod kościołem parafian radzimskich 
(AAP, sygn. KA II 244/1, k. 179). Nie wiadomo jednak, czy przeprowadzona została ekshumacja osób 
pochowanych pod podłogą kościoła, gdzie wprawdzie nie znajdowała się żadna krypta, jednak jesz-
cze do początku XIX wieku grzebano pojedyncze osoby, zapewne szczególnie zasłużone dla parafii 
(AAP, sygn. PM 167/1, s. 293). Od tej pory, aż do ustanowienia nowego kościoła w Maniewie, człon-
kowie wspólnoty parafialnej mieli być chowani w Chojnicy i w ten sposób stracił na znaczeniu jeden  
z ostatnich powodów, dla których odwiedzali oni Radzim. 

 W latach sześćdziesiątych XIX wieku wieś wyludniła się całkowicie, prawdopodobnie na 
skutek realizacji planu nadleśnictwa Kąty, który zakładał przejęcie wszystkich gruntów rolnych  
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Ryc. 109. Liczba chrztów, ślubów i pogrzebów mieszkańców Radzimia w kościele parafialnym

Fig. 109. Number of baptisms, vows of marriage and funerals of the inhabitants of Radzim in 
the parish church

i przeznaczenie ich na cele produkcji leśnej. W 1864 roku w dokumentach katastralnych po raz ostatni 
wspominana była pani Baranowska z Rożnowa, właścicielka pól uprawnych, zapewne tych samych, 
które wcześniej, w latach pięćdziesiątych, należały do Schmidta (APP, Urząd katastralny w Obor-
nikach, 80, Verhandlungen über die Vermessung und Einschätzung Gemarkung Radzim). Należy przy-
puszczać, że nadleśnictwo je od niej wykupiło. Jak już wspomniano, Radzim w kolejnych dekadach 
stał się wyłącznie siedzibą leśniczego nadzorującego lasy znane w niemieckojęzycznej dokumentacji 
jako „Warthewald”. Leśnictwo funkcjonowało zapewne całkiem dobrze – na mapach z epoki widać 
liczne zabudowania wokół leśniczówki (patrz aneks nr 1, mapy nr 5, 7, 11, 13, 15-17, oraz rozdział I). 
Zachowała się dość bogata dokumentacja dotycząca długo planowanej, a ostatecznie zrealizowanej 
na początku XX wieku rozbudowy siedziby leśniczego (dodano liczne pomieszczenia mieszkalne dla 
jego rodziny) oraz mieszkań dla robotników leśnych. W przeznaczonych dla nich budynkach znajdo-
wała się też przestrzeń przewidziana dla zwierząt gospodarskich, można więc wnioskować, że leś- 
nictwo było do pewnego stopnia samowystarczalne, jeśli chodzi o produkcję żywności (APP, sygn. 
Rej. Poz. I, 2279; APP, sygn. Rej. Poz. I, 2285). Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę leśnictwo 
zostało przejęte przez polską administrację i istniało aż do wybuchu II wojny światowej, kiedy to na-
stąpiła przerwa w jego pracach związana z działalnością hitlerowskiego okupanta, a polski leśniczy 
Tomczak został wysiedlony z Kraju Warty. Po wojnie, w ramach reorganizacji Lasów Państwowych, 
rolę radzimskiego leśnictwa ograniczono, a w drugiej połowie XX wieku zlikwidowano je i ostatecz-
nie rozebrano należące doń zabudowania (PaProcki 2004, s. 20-21). 
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Kościół parafialny św. Mikołaja i św. Barbary – 
zarys dziejów i opis wyposażenia

Kościół radzimski został ufundowany w 1236 roku, funkcjonował w tym miejscu aż do roku 
1834, kiedy to budynek został zamknięty dla wiernych a później – w 1842 roku – rozebrany 
(AAP, sygn. KA 10453, k. 81, 90; AAP, sygn. KA II 244/1, k. 174-180). Wiadomości o dacie  

i okolicznościach powstania świątyni dostarcza badaczom akt wizytacji parafii z XVII wieku. Wi-
zytator wynotował najważniejsze informacje z piętnastowiecznego odpisu aktu fundacji świątyni,  
z którego wynika, że doszło do niej z inicjatywy Władysława Odonica, natomiast konsekracji świą-
tyni dokonał biskup poznański Paweł, który nadał jej również status parafii (AAP, AV 7, k. 46v-47). Jak 
już wcześniej wspomniano, akt ten miał zapewne znaczenie propagandowo-symboliczne w procesie 
odzyskiwania przez Odonica utraconych wcześniej ziem. Nie można jednak wykluczyć również mo-
tywów dewocyjnych, jakie mogły kierować księciem wielkopolskim, chcącym zagęścić sieć parafial-
ną w swoich dobrach. Władysław Odonic jako fundator objął równocześnie patronat nad świątynią. 
Prawo patronatu było zapewne dziedziczone przez kolejnych władców wielkopolskich oraz królów 
polskich aż do roku 1360, kiedy to Kazimierz Wielki przekazał te uprawnienia poznańskiej komando-
rii joannitów, którzy drogą zamiany weszli w posiadanie Radzimia (KDW, t. III, nr 1418). Wydarzenia 
te zostaną szczegółowo omówione w dalszej części rozdziału. 

O wczesnym okresie funkcjonowania kościoła i parafii nie wiemy jednak niemalże zupeł-
nie nic. Pierwotny zasięg i uposażenie możemy jedynie rekonstruować na podstawie późniejszych 
wzmianek źródłowych. Informacje pojawiające się w źródłach piętnastowiecznych wskazują na 
dosyć znaczne uposażenie (szacowane na od 10 do 16 grzywien rocznie; BulPol, t. VI, nr 652, 655, 
715, 1746, 1749; SkierSka 2001, s. 27-28), prawdopodobnie proporcjonalne do pierwotnego rozmiaru 
parafii. W momencie jej założenia sieć parafialna nie była jeszcze bardzo rozwinięta, więc poszcze-
gólne kościoły musiały obejmować swoją opieką duszpasterską większe obszary. Z biegiem czasu, 
kiedy w XIV wieku w okolicznych miejscowościach (Chludowie, Chojnicy czy Owińskach) zaczęły 
powstawać nowe parafie, zasięg kościoła radzimskiego stopniowo malał (nowacki 1964, s. 374-377). 
Pierwotny zasięg parafii nie jest niestety znany. Najwcześniejsza lista przynależących do niej wsi 
pochodzi dopiero z końca XVI wieku, gdzie uwzględniono jedynie Radzim, Trzuskotowo i Maniewo 
(Pawiński 1883, s. 31). Osad w obrębie parafii musiało być jednak więcej, skoro jeszcze w 1628 roku 
dziesięciny na rzecz radzimskiego proboszcza spływały z Gołaszyna, Gołębowa, Górki koło Obornik, 
Kąsinowa, Maniewa, Pamiątkowa, Przecławia i Szymankowa. Należy uznać za słuszną opinię Dariu-
sza Paprockiego, że te wsie od XIV wieku stanowiły parafię radzimską, która rozciągała się po oby-
dwu stronach Warty w taki sposób, że kościół w Radzimiu znajdował się mniej więcej w jej centrum. 
Dopiero z biegiem kolejnych lat miejscowości na prawym brzegu rzeki zaczęły odłączać się od parafii 
i wiązać z kościołami po tej samej stronie rzeki (PaProcki 2008, s. 86-87). 

Nieznany jest również pierwotny wygląd i wyposażenie radzimskiej świątyni. Niewątpli-
wie, tak jak w opisach z nowożytnych wizytacji, była ona drewniana i zapewne stała w tym samym 
miejscu co później, to znaczy na brzegu Warty. Wokół kościoła prawdopodobnie już w średniowieczu 
funkcjonował cmentarz, poświadczony w XVIII i XIX wieku jako starsza nekropolia parafii; zmarłych 
chowano też pod podłogą świątyni, mimo że nie urządzono tam właściwej sklepionej krypty (AAP, 
sygn. KA 10453, k. 10). Przypuszczenia te mogłyby zweryfikować jedynie badania archeologiczne 
na terenie dawnej wsi. Wygląd kościoła w epoce nowożytnej i XIX wieku jest już jednak możliwy 
do rekonstrukcji, co zostanie przedstawione w dalszej części rozdziału. Zapewne przynajmniej zrąb 
stojącej świątyni mógł pochodzić jeszcze ze średniowiecza, gdyż poza informacją o pożarze w 1501 
roku (miał pochłonąć wyposażenie wnętrza) nie mamy wzmianek źródłowych o kataklizmach, które 
przyczyniłyby się do jej zniszczenia, ani o pracach polegających na jej odbudowie lub ponownym 
wystawieniu (AAP, sygn. ACC 79, k. 86v). Należy jednak pamiętać, że drewno jako budulec nietrwały 
wymagało sukcesywnej wymiany z biegiem dekad i stuleci, więc kościół z pewnością musiał być 
wielokrotnie stopniowo renowowany, nawet jeśli kształt jego bryły pozostawał niezmieniony.. 

Beneficjum plebana radzimskiego było niewątpliwie dobrze uposażone i atrakcyjne. Oprócz 
wspomnianych już dziesięcin ze wsi przynależących do parafii pleban czerpał zyski również z in-
nych źródeł. Należał doń majątek ziemski Poświętne, położony na prawym brzegu Warty, powsta-
ły prawdopodobnie na bazie osadnictwa funkcjonującego wcześniej w tym miejscu. Posiadał także 
grunty rolne w samym Radzimiu, zwane później folwarkiem plebańskim. Poza tym pasterz parafii 
otrzymywał również zboże z działającego na Warcie młyna wodnego, czerpał zysk z pracy rybaków 
na Warcie oraz mógł liczyć na zwyczajowe dochody z działalności duszpasterskiej – tzw. meszne, 
płacone przez wszystkich parafian. Dochody z tego beneficjum szacowano w połowie XV wieku 
na 10 (1452 rok), a później nawet 16 (1462 rok) grzywien, co stanowiło na te czasy bardzo dobry 
dochód roczny – dla porównania pisarz miejski w Krakowie za roczną pracę otrzymywał wówczas  
7 grzywien, sztygar w kopalni w Wieliczce około jednej grzywny, a zakup domu z ogrodem na przed-
mieściu Krakowa wiązał się z wydatkiem około ośmiu grzywien (BulPol, t. VI, nr 652, 655, 1746, 
1749; wysokości dochodów i cen na podstawie Szwagrzyk 1990). Nic więc dziwnego, że stanowisko 
radzimskiego plebana uważano za bardzo lukratywne. Wprawdzie, jak już wcześniej wspomniano, 
umowa komandorii poznańskiej z Kazimierzem Wielkim zakładała pełnienie tej funkcji przez ka-
płanów joannickich, jednak poznański dom tego zakonu w późnym średniowieczu był coraz mniej 
liczny i najprawdopodobniej brakowało księży, którzy mogliby rezydować w Radzimiu84. W związku 
z tym już przed rokiem 1401 plebanami w kościele św. Mikołaja i św. Barbary byli kapłani diecezjalni, 
związani z komandorią joannicką jedynie zależnością patronacką (BulPol, t. III, nr 769). Oznaczało 
to, że komandor miał wpływ na wyznaczenie plebana i kontrolował sprawy finansowe kościoła ra-
dzimskiego. Z racji znacznego uposażenia prebenda na tej świątyni była obiektem pożądania wielu 
kapłanów, również tych pnących się po szczeblach kariery kościelnej. Prawo kanoniczne zezwala-
ło bowiem na pełnienie funkcji plebana w danej parafii za pośrednictwem opłaconego wikariusza. 
Dlatego też poznańscy kanonicy, a nawet biskupi pomocniczy, mogli – nie opuszczając miasta – for-
malnie sprawować probostwo w Radzimiu i czerpać z parafii zyski. Beneficjum to stało się w dużym 
stopniu obiektem zatargów pomiędzy członkami kapituły poznańskiej, biskupami a komandorami 
joannitów. W wyznaczanie kandydatów na stanowisko radzimskiego proboszcza angażowany był 
niekiedy sam papież, który (zapewne na wniosek różnych wpływowych ludzi) przesyłał biskupowi 
poznańskiemu polecenia w sprawie obsadzenia tego beneficjum przez konkretne osoby, co zwykle 
oznaczało ostateczne zakończenie sporu (BulPol, t. III, nr 769; t. VI, nr 652, 655, 715, 1746, 1749). 
Niewykluczone, że w tym okresie uposażenie parafii rozrosło się o dodatkowe dochody – w odpisie 
akt konsystorza poznańskiego z lat 1459 i 1479 pojawia się wzmianka o zapisaniu na rzecz radzim-
skich plebanów dochodów ze znajdującej się na rzece zapory (jazu, potrzebnego do usprawnienia 
żeglugi rzecznej i lepszego napędzania młyna wodnego), z pracy rybaków i połowu ryb oraz z prawa 
do wyrębu drewna w lasach radzimskich i maniewskich. Co ciekawe, pleban miał otrzymać wtedy 
również prawa do wyspy na Warcie (AC 2, nr 1558). Nie wiadomo niestety, czy chodziło o cały ostrów 
radzimski, na którym wcześniej miał znajdować się gród, czy też może jakąś mniejszą łachę rzeczną, 
potrzebną do prawidłowego użytkowania jazu. 

Obok tak znanych i zasłużonych osób jak sufragan poznański Wincenty Wierzbięta obowiąz-
ki plebana radzimskiego pełnili też ludzie mniej wybitni, często wdający się w konflikty ze swoimi 
parafianami, sąsiadami, a niekiedy także z patronami. Z wieku XV zachowało się sporo informacji  
o tego typu niesnaskach, które pozwalają wejrzeć w realia życia w średniowiecznym Radzimiu. 
Wiele z tych konfliktów toczyło się wokół osoby plebana Piotra z Wronek (w latach dwudziestych  
XV wieku). Sądząc po liczbie spraw sądowych, w jakie był zamieszany, musiał to być człowiek nie-
zwykle aktywny gospodarczo, niewykluczone, że nie zawsze zachowujący się uczciwie. Został mię-
dzy innymi oskarżony przez sołtysa z Poświętnego, Piotra, o odebranie mu siłą uprawnień i docho-
dów sołeckich w tej wsi. Urząd ten wiązał się między innymi z prawem do połowu ryb w tamtej-

84 Na temat specyfiki posługi kapłańskiej w zakonie św. Jana pisała nieco szerzej Maria Starnawska (1995).
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szym jeziorze. Pleban utrzymywał, że wykupił od sołtysa jego uprawnienia, jednak sąd konsystorski 
najwyraźniej nie dał mu wiary i w ramach ugody Piotr powrócił na swój urząd, nie pobierając od 
księdza odszkodowania. Niemniej już po kilku latach ten sam pleban stanął przed sądem z pozwu 
syna sołtysa Piotra, więc zapewne sprawa nie została ostatecznie rozstrzygnięta (AAP, sygn. ACC 5,  
k. 101, 112; AAP, sygn. ACC 9, k. 121, 141v-142, 266v). Inny proces, w którym brał udział Piotr z Wro-
nek w 1427 roku, dowodzi, że plebani radzimscy nie zawsze samodzielnie nadzorowali produkcję 
rolną w należących do nich dobrach, oddając często swoje grunty w dzierżawę innym osobom. Rolę 
takiego dzierżawcy pełnił Dobrogost Głębocki, dziedzic należącego do parafii Szymankowa. Został 
on oskarżony przez plebana o nieuiszczenie czynszu dzierżawnego oraz dziesięcin za użytkowane 
przez niego grunty rolne w Poświętnem (AAP, sygn. ACC 10, k. 40). Tenże Dobrogost, w ramach 
dzierżawy wsi, miał również rościć sobie prawa do użytkowania tamtejszego sołectwa, na co w 1429 
roku skarżył się ówczesny sołtys Mikołaj Mikosz, którego Głębocki dodatkowo obrabował z narzę-
dzi rolniczych i zboża zebranego z gruntów sołeckich. Pleban Piotr musiał mieć jakiś udział w tych 
nadużyciach, skoro to przeciw niemu wpłynął pozew przed sąd konsystorski (AAP, sygn. ACC 12, 
k. 129v, 131, 132v, 137). Niestety nie jest znany finał tej sprawy. Piotra z Wronek trapiły także inne 
problemy. W 1428 roku wzywano go przed sąd aż w dwóch sprawach – wraz z niejakim Buczkiem, 
wolnym kmieciem z należącej do parafii radzimskiej wsi Trzuskotowo, mieli nie zapłacić plebano-
wi chojnickiemu za zakupione od niego zboże (AAP, sygn. ACC 11, k. 40). Ponadto witrycy kościoła 
radzimskiego domagali się od plebana obiecanych im pieniędzy z mesznego (AAP, sygn. ACC 11,  
k. 28). Niezależnie od ustalenia winy lub niewinności plebana w tych wszystkich sprawach rysuje 
się obraz silnych związków gospodarczych pomiędzy mieszkańcami miejscowości należących do pa-
rafii św. Mikołaja i św. Barbary. Zachodziły między nimi różnego rodzaju relacje, zarówno pozytywne 
(takie jak spółki zawiązywane przy umowach handlowych lub umowy o dzierżawie gruntów), jak  
i negatywne (spory o wzajemne zobowiązania). Zachowane źródła wskazują jednak na to, że central-
ne miejsce w tych wszystkich kontaktach zajmowała wieś Radzim, a w szczególności tamtejszy ple-
ban. Siłą rzeczy odgrywał on szczególną rolę w odniesieniu do wsi Poświętne, która była jego włas- 
nością. W 1438 roku przed obliczem księdza Mirosława, syna Benedykta z Bytynia, jako dziedzica 
Poświętna, został zawarty akt sprzedaży za pokaźną kwotę 16 grzywien uprawnień sołeckich przez 
Macieja, syna Mirosława z Obornik, kmieciowi z Białężyna – Piotrowi (AAP, sygn. ACC 22, k. 38). 
Świadczy to o pozostawaniu tego w miarę intratnego sołectwa w prywatnych rękach, ale również  
o pełnieniu przez plebana funkcji dziedzica, sprawującego pieczę nad podległymi mu dobrami. 

W Radzimiu notowane było też zjawisko dzierżawienia całości dochodów plebańskich.  
W 1455 roku Mikołaj Czurydło za sumę 23 grzywien szerokich groszy praskich odstąpił roczne zy-
ski z beneficjum (wliczywszy w to meszne i należne dziesięciny) Andrzejowi Żelazko, kapłanowi  
z Rogoźna. Z umowy tej wyłączone były jedynie przychody plebańskie z majątku Poświętne, któ-
re zapewne były już dzierżawione przez kogoś innego (AAP, sygn. ACC 35, k. 21v-22; AAP, sygn.  
ACC 36, k. 50v). Niewykluczone, że Czurydło jako kanonik poznański nie bywał w Radzimiu i zadowa-
lał się stałym dochodem pieniężnym niewymagającym od niego angażowania się nie tylko w pracę 
duszpasterską (którą prawdopodobnie wykonywał za niego wikariusz), ale nawet działalność gospo-
darczą. Możliwe jest również, że dzierżawiący pełnił w tym czasie także obowiązki pasterza parafii 
radzimskiej. Niezależnie od warunków zawartej między kapłanami umowy, sytuacja ta świadczy 
o bardzo dużej dochodowości plebanii, skoro nawet bez zysków z Poświętnego opłacało się komuś 
dzierżawić ją za tak znaczną kwotę pieniędzy. Warto zauważyć, że opłacalność dzierżawienia tego 
beneficjum musiała być wcześniej jeszcze większa, gdyż w 1447 roku zyski parafii decyzją papieża 
Mikołaja V zostały pomniejszone na rzecz ubogiego kościoła św. Stanisława w Szamotułach (Vetera 
monumenta 1860-1861, nr 76). 

Trudniejsze do odtworzenia są codzienne relacje między rezydującymi na plebanii kapłana-
mi a mieszkańcami wsi Radzim. Z XV wieku zachowała się tylko jedna relacja o pobiciu i poranieniu 
radzimskiego wikariusza Marcina przez miejscowych kmieci – Błażeja Kuwieczkę, Andrzeja Knol-
la, Macieja Mankę i Mikołaja Twardzuka. Nie wiadomo, jaka była przyczyna konfliktu między nimi  

a kapłanem, jednak rany odniesione przez księdza musiały być poważne, skoro konsystorz poznań-
ski skazał chłopów na surową pokutę. Oprócz zwykłego postu mieli być poddani chłoście oraz boso  
i z obnażonymi ramionami prosić wikariusza o przebaczenie w obecności wiernych uczestniczących 
w niedzielnej sumie. Dopiero po tym akcie oraz uzyskaniu rozgrzeszenia od kapłana posiadającego 
uprawnienia do odpuszczania tak ciężkich grzechów mogli powrócić do wspólnoty kościoła (wcześ- 
niej jednak, przez trzy miesiące mieli zakaz uczestnictwa w obrzędach religijnych). Oprócz tego mieli 
przekazać na rzecz radzimskiej świątyni znaczne ilości wosku (łącznie 6 talentów – ponad 150 kg) 
oraz zapłacić za leczenie księdza. Z tego ostatniego warunku wikariusz Marcin wspaniałomyślnie 
ich zwolnił, zapewne znając możliwości finansowe napastników (AC 2, nr 1408). Inny finał miała 
sprawa plebana radzimskiego Andrzeja z Wronek, który w 1556 roku wdał się w konflikt nie tylko  
z miejscową ludnością, ale również z patronem kościoła, komandorem joannickim Andrzejem Wę-
gorzewskim. Ksiądz miał nie wypełniać swoich obowiązków plebańskich, zaniedbywać pracę dusz-
pasterską, a ponadto sprzedawać piwo w budynku plebanii (zapewne przekształcił ją w przynoszącą 
dochód karczmę). Gdy polubowne próby usunięcia go z beneficjum przez komandora nie przyniosły 
rezultatu, ekonom joannickiego folwarku Chrostowo otrzymał od kawalera maltańskiego polece-
nie zebrania i uzbrojenia chłopów z Maniewa i Żukowa, a następnie usunięcia krnąbrnego plebana 
siłą. Andrzej z Wronek faktycznie został wypędzony z Radzimia w dramatycznych okolicznościach 
(podczas ulewy), a pozostawiony przez niego majątek skonfiskowano. Mimo to po jakimś czasie du-
chowny powrócił na plebanię, lecz krótko potem zmarł (karwowSki 1911, s. 40). Nie sposób ustalić, 
czy przyczyna jego śmierci była bezpośrednio związana z obrażeniami odniesionymi podczas wy-
pędzenia z plebanii, czy też może w trakcie tułaczki przy niesprzyjającej pogodzie po prostu się roz-
chorował. 

Mniej drastyczny charakter miały skargi składane na swojego duszpasterza przez parafian. 
W 1530 roku pleban Piotr Mirzewski (notabene brat ówczesnego komandora joannitów) musiał tłu-
maczyć się przed poznańskim konsystorzem z oskarżeń wystosowanych przez Katarzynę Otuską. 
Wyjaśniał, że nie lekceważy swoich obowiązków kapłańskich, nosi odpowiedni strój, a jego kontro-
wersyjne podejście do wyglądu (brak tonsury, bujny zarost i wygodne szaty) związane było z zale-
ceniami medyka, a nie wynikało z niedbałości. W związku z zarzutami Otuskiej duchowny był także 
zmuszony przedstawić dokumenty zaświadczające o przyjęciu przezeń święceń kapłańskich (AC 2, 
nr 1828). Prawdopodobnie tłumaczenia te były wystarczające i pozwoliły mu zachować beneficjum. 
Inaczej zakończyła się sprawa Stanisława Biestrzykowskiego, plebana radzimskiego i pogorzelic-
kiego, który miał prowadzić rozpustne życie i gorszyć parafian. Konsystorz upominał go i karał, aż  
w końcu w 1591 roku Biestrzykowski zrezygnował z pełnionych przez siebie prebend (z Pogorzelicy 
został wręcz wypędzony; karwowSki 1911, s. 49, 51-52). Zbiegło się to w czasie ze zmniejszeniem 
opłacalności prebendy na parafii radzimskiej, od której z biegiem lat odłączały się kolejne miejsco-
wości, przypisywane do nowo powstających kościołów parafialnych. Według deklaracji Biestrzy-
kowskiego pełnienie obowiązków duszpasterza w Radzimiu pochłaniało więcej pieniędzy, aniżeli 
można było zyskać z przypisanego do kościoła uposażenia (karwowSki 1911, s. 49). Trudności finan-
sowe mogły wtedy wiązać się z koniecznością uzupełnienia wyposażenia kościoła, które spłonęło  
w pożarze świątyni w 1501 roku (AAP, sygn. ACC 79, k. 86v; nowacki 1964, s. 375).

Co ciekawe, ostatni notowany w źródłach donos na radzimskiego plebana złożono w XIX wieku, 
kiedy to duszpasterz kościoła św. Mikołaja i św. Barbary, ks. Maciej Leciejewski, został oskarżony 
przez anonimowego parafianina o alkoholizm, lekceważenie obowiązków i kłusownictwo. Kapłano-
wi udało się jednak wówczas odrzucić wszelkie zarzuty i uniknąć postępowania dyscyplinarnego 
przed konsystorzem (AAP, sygn. OA VI, k. 29).   

Kolejne stulecia doprowadziły do dalszego osłabienia radzimskiej parafii, o czym była  
też mowa wcześniej. Regres gospodarczy miejscowości oraz toczące się wojny nie mogły nie wyrzą-
dzić szkody świątyni oraz jej uposażeniu. Niemniej wizytacja kościoła św. Mikołaja i św. Barbary 
przeprowadzona w 1694 roku, czyli niedługo po potopie szwedzkim, wykazała, że świątynia nie zo-
stała zniszczona, a na dzwonnicy znajdowały się wszystkie dzwony. Również wnętrze nie zostało 



ROZDZIAŁ V.     KOŚCIÓŁ I PARAFIA ŚW. MIKOŁAJA I ŚW. BARBARY W RADZIMIURADZIM. GRÓD I WIEŚ NA WARTĄ

258 259

szczególnie zdewastowane, było nadal przyozdobione starymi malowidłami i złoceniami w ołtarzu. 
Wymieniane wówczas przez wizytatora uchybienia w kościele sprowadzały się jedynie do złych wa-
runków przechowywania świętych olejów (AAP, sygn. AV 10, k. 250-252). Zdecydowanie poważ-
niejsze konsekwencje dla parafii miała tzw. wielka wojna północna, kiedy to zniszczenia i straty we 
wsiach podległych działalności duszpasterskiej radzimskiego plebana były bardzo poważne. Według 
wizytacji świątyni w roku 1726 budynek był w bardzo złym stanie technicznym. Wprawdzie prawdo-
podobnie żadne wojska go nie splądrowały, gdyż nie zginęło jego wyposażenie ani dzwony (na wszel-
ki wypadek srebra liturgiczne przez cały czas trwania działań wojennych spoczywały zdeponowane  
w skarbcu parafii św. Jana w Poznaniu), ale najpewniej przez dłuższy czas był pozbawiony opieki  
i należytej konserwacji. Zapadła się część dachu, a podłoga zbutwiała. Co ciekawe, brakowało orga-
nów i schodów prowadzących na chór. Nie ma niestety pewności, kiedy i w jakich okolicznościach 
instrument zaginął. Przepadły również księgi parafialne z XVII wieku, znacznie pogorszył się także 
stan przychodów parafii (AAP, sygn. AV 20, k. 123-125). Wiedzę o kondycji świątyni parafialnej uzu-
pełnia relacja z wizytacji dóbr komandorskich przeprowadzona przez kawalera maltańskiego Micha-
ła Stanisława Dębnowskiego. Podczas pobytu w Radzimiu zanotował on, że miejscowy kościół jest  
w bardzo złym stanie, a plebania i jej zabudowania gospodarskie uległy zniszczeniu (karwowSki 
1911, s. 80-81). Jak już wcześniej wspomniano, Dębnowski przeprowadził intensywną akcję ponow-
nego zasiedlania włości komandorskich oraz liczne inwestycje w swoich dobrach, co w kolejnych 
latach poprawiło kondycję parafian radzimskich. Sądząc z późniejszych wizytacji, również kościół 
został do pewnego stopnia wyremontowany i odnowiony, przypuszczalnie dobudowano w tym okre-
sie wieżę z dzwonnicą, przylegającą do zachodniej ściany budynku (AAP, sygn. KA 10677). 

Mimo tych starań z dokumentacji parafii z tego czasu wynika, że ówcześni plebani (Ksawery 
Busza w latach 1795-1817, Franciszek Piotrowicz 1817-1826, ks. Dałkowski 1826-1829 i ks. Lecie-
jewski 1829-1834) ledwie wiązali koniec z końcem. Dużym oparciem dla kościoła byli ludzie świeccy, 
np. wspomniane już małżeństwo Grabskich (właścicieli części dóbr w Maniewie i Radzimiu), które 
pod koniec XVIII wieku przekazało na rzecz kościoła poważne darowizny (AAP, sygn. PM 167/3,  
s. 62-65), w późniejszym zaś okresie także dzierżawca dóbr joannickich Maniewo i Radzim, Stani-
sław Przyłuski, który w miarę możliwości finansował niezbędne naprawy i inwestycje. Był on rów-
nież wymieniany jako komisarz parafii i z tego tytułu płacił na jej rzecz corocznie określoną kwotę 
pieniędzy (AAP, sygn. KA 10677). Sytuację pogorszył jednak pożar budynku plebańskiego, który 
wybuchł w 1813 roku (według jednej z relacji ogień został podłożony umyślnie przez nieznanych 
sprawców, a pleban, ks. Busza, z trudem ocalił życie, uciekając przez okno). Bieda na plebanii była 
tak wielka, że mianowany na stanowisko radzimskiego plebana ks. Dałkowski, po zaledwie kilku 
latach posługi naznaczonej ciągłymi skargami na swoją niedolę do władz diecezji, wymógł prze-
niesienie do innej parafii (AAP, sygn. KA II 244/1, k. 28-48). Parafii zaszkodziła też epidemia cho-
lery, która przetoczyła się w 1831 roku przez okolicę. Ponadto w 1832 roku zmarł komandor joan-
nicki Miaskowski, co było dobrym pretekstem dla władz pruskich (które w momencie jego śmierci 
przejmowały patronat nad parafią) do przeprowadzenia inspekcji świątyni. Okazało się, że jest ona  
w stanie grożącym zawaleniem i podjęto decyzję o jej zamknięciu. Ksiądz Maciej Leciejewski  
w 1834 roku otrzymał przeniesienie do Rębowic Kościelnych, a parafianami radzimskimi zajmował 
się od tej pory pleban z Chojnicy, dzierżący tytuł komendarza i czerpiący z dochodów osieroconej 
parafii (AAP, sygn. KA II 244/1, k. 81, 90). Grunty parafialne zostały przeznaczone pod dzierżawę, 
a opuszczony budynek kościoła miał kilkukrotnie paść ofiarą złodziei. Majątek pozostawiony na te-
renie Radzimia przynosił pewien przychód zarządzającym parafią komendarzom, ale równocześnie  
przysparzał im kłopotów. Oprócz konieczności nadzorowania dzierżawców i rozwiązywania  
problemów związanych z własnością gruntów musieli także dokonywać pochówków parafian na 
wciąż funkcjonującym cmentarzu. Z tymi obrzędami wiązało się jednak pewne zagrożenie, gdyż mimo 
zakazów i ostrzeżeń komendarza radzimskiego parafianie upierali się, by pogrzebom towarzyszyło 
tradycyjne bicie dzwonów na wieży kościoła. W grudniu 1836 roku doszło do katastrofy – w czasie  
pogrzebu Tomasza Borowiaka z Maniewa trzech żałobników postanowiło zapewnić uroczystości  

akompaniament dzwonów pomimo zakazów księdza. Niestety jeden z dzwonów urwał się i spadł  
z wieży. W kolejnych latach toczyło się postępowanie dotyczące odszkodowania i pokrycia strat, jakie 
poniosła parafia (AAP, sygn. KA II 244/1, k. 118-120). Choć nikt nie doznał w tym wypadku uszczerb-
ku na zdrowiu, był to kolejny argument, aby dokonać rozbiórki świątyni, w której dodatkowo cały 
czas niszczało pozostałe wyposażenie, z roku na rok tracąc na wartości. Decyzję ostatecznie podjęto  
w roku 1843. Przydatne jeszcze sprzęty przeniesiono do Chojnicy, a pozostałe z budynku materiały 
przeznaczono na licytację. 

Z akt wizytacji z XVIII i XIX wieku można wyczytać również opis porządku odprawia-
nych nabożeństw w radzimskim kościele św. Mikołaja i św. Barbary. Odpust w parafii odbywał się  
w pierwszą niedzielę po św. Michale (29 września), z okazji rocznicy poświęcenia świątyni (AAP, sygn.  
AV 10, k. 250). We wszystkie niedziele i święta o godzinie 8 rano odprawiano nabożeństwo różańco-
we. Następnie zmawiano litanię i celebrowana była suma, po której odbywano procesję. O godzinie 
12 zmawiano Anioł Pański i rozchodzono się do domów na obiad. Po posiłku, około godziny 15, zwo-
ływano parafian jeszcze raz na nieszpory (AAP, sygn. KA 10453, k. 5). Opis tych obrzędów pochodzi 
wprawdzie z XIX wieku, jednak można założyć, że przynajmniej przez większość epoki nowożyt-
nej rytm modlitewny był raczej podobny. Z pewnością uczestnictwo w nabożeństwach nie było dla 
wszystkich parafian tak oczywiste, gdyż wielu z nich musiało pokonywać dość znaczne odległości, 
niekiedy przeprawiać się przez rzekę lub las. 

Problem odległości i możliwości komunikacyjnych mieszkańców był dla radzimskich para-
fian bardzo poważny i często przytaczany również w dyskusji nad dalszym losem parafii św. Miko-
łaja i św. Barbary po rozebraniu kościoła. Korzystanie z opieki kapłana z Chojnicy nie było w dal-
szej perspektywie dobrym rozwiązaniem, a władze pruskie nie wykazywały szczególnej inicjatywy  
w projekcie budowy nowego kościoła dla radzimskiej wspólnoty. Duża część parafian wolała udawać 
się do świątyni w Obornikach, aniżeli chodzić do Chojnicy. Pojawiła się także propozycja likwida-
cji parafii oraz wcielenia należących do niej miejscowości do wspólnot ościennych. W latach pięć-
dziesiątych XIX wieku pojawiła się koncepcja utworzenia parafii w kościele filialnym w Chludowie 
i włączenia do niej dawnych parafian radzimskich. Pomysł ten był forsowany przez wpływowego  
w tej części Wielkopolski Zygmunta Ottona von Treskow, który, wykupiwszy liczne dobra po owiń-
skich cysterkach, usiłował skupić je wszystkie w kontrolowanej przez siebie jednostce kościelnej 
(należały do niego między innymi Trzuskotowo i folwark Czerwona Niwa). Innym proponowanym 
przez niego rozwiązaniem było utworzenie nowej świątyni parafialnej w Trzuskotowie. Projekty te 
nie spotkały się jednak z entuzjazmem miejscowej społeczności, która zwracała uwagę władz ko-
ścielnych na odległość i zły stan dróg wiodących do Chludowa, niesprzyjający układ przestrzenny 
w Trzuskotowie oraz trudny charakter i ewangelickie wyznanie samego von Treskowa, który zda-
niem wielu byłby złym patronem dla katolickiej parafii. Parafianie w piśmie z 1858 roku zwrócili się 
do arcybiskupa Leona Przyłuskiego z prośbą o rozwiązanie problemu dzięki budowie nowej świą-
tyni w Maniewie, zgodnie z wcześniejszą koncepcją komandora Miaskowskiego. Władze kościelne 
po analizie tej propozycji uznały jednak, że tego rodzaju inwestycja jest w owej chwili niemożliwa, 
gdyż kościół nie posiadał żadnych gruntów na terenie tej wsi. Udało się przekonać mieszkańców, że 
jedynym rozwiązaniem będzie postawienie nowego budynku w Radzimiu. Należało jedynie czekać 
na realizację obietnic złożonych przez władze pruskie odnośnie do odbudowy tej świątyni. Jako że 
sprawa znów utknęła w machinie biurokratycznej, w 1859 roku arcybiskup przychylił się do prośby 
mieszkańców Chludowa, aby do czasu wybudowania kościoła w Radzimiu połączyć jednak parafię 
z wikariatem chludowskim. Dodatkowym argumentem za takim rozwiązaniem był chwilowy wa-
kat na stanowisku plebana w Chojnicy. Plany te wywołały jednak sprzeciw mieszkańców, którzy 
ponownie zgłaszali swoje obawy związane z kiepską jakością drogi i odległością, jako alternatywę 
przedstawiając połączenie swojej parafii z chojnicką lub nawet obornicką. Arcybiskup pozostał jed-
nak nieugięty i od 1860 roku świątynia w Chludowie stała się tymczasowo macierzystą dla parafian 
radzimskich (ryc. 110). W tym czasie w rejencji poznańskiej trwały negocjacje dotyczące ostatecz-
nego rozwiązania problemu kościoła dla osieroconej parafii. Po konsultacjach lokalnych osiągnięto 
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konsensus, że najlepszym rozwiązaniem będzie wybudowanie świątyni w Maniewie – najbardziej 
rozwiniętej i najludniejszej wsi w parafii. Postanowiono dokonać zamiany gruntów parafii w Radzi-
miu (przekazanych na potrzeby nadleśnictwa Kąty, chcącego rozwinąć w tym miejscu produkcję 
leśną) na ziemie w Maniewie, posiadane przez władze świeckie. Problem braku dostatecznie dużych 
areałów na nowym miejscu rozwiązano przez zamianę dotychczasowego uposażenia plebana w zie-
mi na działkę w centrum Maniewa przeznaczoną pod świątynię, plebanię i cmentarz, a także znacz-
ną rekompensatę w gotówce (która refundowała również utracone przywileje plebanów, m.in. wyrę-
bu drzew z lasu oraz przeciągania szkut). Ostatecznie nowy kościół parafialny został wybudowany 
w latach 1872-1873. Parafia od tej pory była nazywana w dokumentach radzimsko-maniewską, lecz 
poza symboliką nazwy był to definitywny koniec Radzimia jako siedziby plebana i centrum lokalne-
go życia religijnego85. 

Kościół parafialny w Maniewie można uznawać za kontynuatora i spadkobiercę świątyni ra-
dzimskiej nie tylko ze względu na kwestie formalne oraz wspólne wezwanie św. Mikołaja. Również 
część dawnego wyposażenia pochodzącego z Radzimia trafiła zapewne do nowo wybudowanego ko-
ścioła. Aby móc ocenić, które z przedmiotów znajdujących się obecnie w posiadaniu parafii mogą po-
chodzić z Radzimia, należy pokrótce zarysować losy sprzętów po zawieszeniu działania tamtejszej 
świątyni. Najcenniejsze przedmioty przeniesiono do siedziby dziekana w Obornikach oraz do Choj-
nicy, gdzie rezydował komendarz. Jednakże duża część wyposażenia pozostawała wewnątrz kościo-
ła. Zagrażały mu tam dwa niebezpieczeństwa. Z jednej strony zabudowania parafialne padały łupem 
złodziei i wandali. Przepływający rzeką szkuciarze włamywali się do zabudowań gospodarczych  
i kościoła, kradnąc żywność, narzędzia i inne rzeczy. Do czasu rozbiórki kościoła w 1843 roku zagi-
nęły z niego między innymi miedziany kociołek, dwa cynowe lichtarze oraz żelazna forma do wy-
piekania opłatków. Ponadto w kościele zbutwiały pozostawione własnemu losowi ławki, komoda  

85 Cały skomplikowany proces zamiany gruntów i budowy kościoła w Maniewie został omówiony szczegółowo w artykule 
Dariusza Paprockiego (2008). 

Ryc. 110. Mapa okolic Radzimia z akt konsystorza poznańskiego, z około połowy XIX wieku

Fig. 110. Map of the area of Radzim from the records of the Consistory of Poznań, circa mid-19th century

i wiele innych mebli drewnianych, w tym również korpus pozytywu używanego do akompaniamentu  
w czasie nabożeństw (AAP, sygn. AV 10, k. 124; AAP, sygn. AV 20, k. 123-125). Po dokonaniu roz-
biórki sprzęty liturgiczne były przechowywane zasadniczo w zakrystii kościoła, z którego w danym 
czasie wywodził się komendarz. Z biegiem lat kilkukrotnie zmieniano miejsce przechowywania ma-
jątku, jednak najdłużej przebywał on w Chojnicy. W 1859 roku po śmierci komendarza, ks. Jakubow-
skiego, przeprowadzono szczegółową inwentaryzację, która wykazała, że zaginęły wszystkie sprzę-
ty miedziane oraz kielich srebrny. Od 1861 roku część wyposażenia zaczęto użytkować w Chludowie 
i uległo ono wtedy rozproszeniu. Mimo zaginięcia bądź zniszczenia dużej części z tych przedmiotów 
tułających się przez prawie 30 lat, część z nich trafiła zapewne do nowego kościoła wybudowanego 
w Maniewie. Spośród znajdujących się dziś w świątyni maniewskiej elementów wyposażenia kilka 
może pochodzić ze starego kościoła w Radzimiu. Z całą pewnością taką genezę ma znajdujący się 
w bocznym ołtarzu barokowy obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, zwanej według tradycji radzim-
ską (WUOZ, KEZR, „Ołtarze boczne”, 1999; ryc. 111). Malowidło to powstało najprawdopodobniej  
w XVII wieku i było kilkukrotnie przemalowywane. W XVIII wieku doprawiono do obrazu składa-
jącą się z trzech elementów srebrną sukienkę ze złoceniami (WUOZ, KEZR 1972b; jaGodzińska 1997,  
s. 11). Według wizytacji kościoła w Radzimiu obraz ten należał do parafii już w 1640 roku, kiedy 
to stanowił część przenośnego ołtarza, natomiast przed 1726 rokiem został umieszczony w ołta-
rzu głównym i przyozdobiony koronami (AAP, sygn. AV 10, k. 124; AAP, sygn. AV 20, k. 123-125). 
Drugim elementem wyposażenia kościoła maniewskiego, który mógłby pochodzić z Radzimia, jest 
znajdująca się w ołtarzu głównym drewniana figura św. Mikołaja biskupa, wykonana w stylu lu-
dowym (WUOZ, KEZR 1999b; ryc. 112). Składa się ona de facto z dwóch części – starszej hermy 
relikwiarzowej w formie popiersia, pochodzącej z XVIII wieku, oraz dorobionego prawdopodobnie 
w XIX stuleciu tułowia wraz z kończynami. Biskup jest przedstawiony w szatach liturgicznych,  
w rękach trzyma pastorał oraz księgę z trzema złotymi kulami. W środku górnej części znajduje się 
przeszklone zagłębienie, w którym umieszczone zostały fragmenty kości ułożone na pluszu i ujęte  
w ornament z wyciętego pozłacanego papieru oraz opatrzone napisem „Nicolaus Ep[iscopus]” 
(WUOZ, Archiwum, nr inw. 6979; jaGodzińska 1997, s. 9; ryc. 113). Dokładna data pojawienia się tej 
rzeźby w świątyni jest trudna do ustalenia. Według wizytacji kościoła w Radzimiu w roku 1696 znaj-
dował się w nim ołtarz z przedstawieniem św. Mikołaja, ozdobiony srebrną infułą, który był wzmian-
kowany również w 1726 roku. Z kolei w 1783 roku pojawiła się wzmianka o statui św. Mikołaja, która 
przypuszczalnie stała w ołtarzu głównym jeszcze w 1810 roku (AAP, sygn. KA 10677, k. 4r-6r; AAP, 
sygn. AV 20, k. 123-125; AAP, sygn. PM 167/3, s. 62-63). Wątpliwości wzbudzać może jednak fakt, 
że w tej samej wizytacji stwierdzono, iż kościół radzimski nie ma żadnych relikwii. Jako że trzon  
figury z Maniewa stanowi herma relikwiarzowa, należy uznać, że wizytator powinien był odnotować  
istnienie zawartych w niej kości. Można jednak założyć, że szczątki te nie miały kościelnego po-
twierdzenia autentyczności, w związku z czym nie były traktowane w świetle prawa kanonicznego 
jako relikwie. Należy również zaznaczyć, że rzeźba ta nie była wzmiankowana później w spisach in-
wentarza po rozebraniu kościoła radzimskiego jako wchodząca w skład jego wyposażenia. Pomimo 
tych wątpliwości odnośnie do pochodzenia rzeźby św. Mikołaja wydaje się wysoce prawdopodobne, 
że została ona przeniesiona do Maniewa z kościoła radzimskiego. Zdają się o tym świadczyć zarówno 
cechy charakterystyczne tej figury, jak i fakt zachowania przynależnej do niej srebrnej pozłacanej 
mitry, która odpowiada opisom w wizytacjach parafii radzimskiej z 1810 roku (ryc. 114). Obecnie 
ozdoba ta jest przechowywana osobno; prawdopodobnie została zdjęta z głowy św. Mikołaja przed 
remontem kościoła i renowacją figury w latach sześćdziesiątych XX wieku (por. WUOZ, Archiwum, 
nr inw. 6979; jaGodzińska 1997, s. 19)86. 

86 Przed wspomnianym wyżej remontem świątyni rzeźba św. Mikołaja stała czasowo w pobliżu bocznych ołtarzy lub na nich, 
natomiast w ołtarzu głównym znajdował się obraz św. Mikołaja, obecnie przechowywany w Domu Katolickim w Maniewie. 
Informacje te potwierdzają fotografie wnętrza kościoła z lat pięćdziesiątych XX wieku ze zbiorów Wiktorii Szymaniak, jak 
też jej wspomnienia.
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Ryc. 111. Barokowy obraz Matki Boskiej z dzieciątkiem, zwanej według tradycji radzimską, XVII wiek; 
obecnie wystawiony w kościele w Maniewie

Fig. 111. Baroque painting of The Virgin and Child, traditionally called the Virgin Mary of Radzim, 17th 
century; now exhibited in the Maniewo church 

Ryc. 112. Drewniana figura św. Mikołaja biskupa z kościoła w Maniewie, 
popiersie z XVIII wieku, tułów wraz z kończynami z XIX wieku 

Fig. 112. Wooden statue of St. Nicholas the Bishop, 18th-century bust, 
trunk and limbs from the 19th century; the Maniewo church 
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Ryc. 114. Mitra z XVIII wieku z rzeźby św. Mikołaja  
z kościoła w Maniewie – srebrna, pozłacana, 
bogato zdobiona ornamentem roślinnym

Fig. 114. 18th-century mitre from the statue of  
St. Nicholas the Bishop, silver, gilded, richly 
decorated with plant ornament’; the Manie-
wo church 

Ryc. 113. Relikwiarz z fragmentami kości ułożonymi na pluszu i ujętymi w ornament 
z wyciętego pozłacanego papieru oraz opatrzony napisem „Nicolaus  
Ep[iscopus]” w figurze św. Mikołaja biskupa z kościoła w Maniewie

Fig. 113. Reliquary with fragments of bones arranged on a plush fabric within an  
ornament cut from gold-plated paper and an inscription ‘Nicolaus  
Ep[iscopus]’ in the statue of St. Nicholas the Bishop; the Maniewo church

Warte odnotowania są również mniejsze elementy wyposażenia kościoła w Maniewie, 
których pochodzenie jest zdecydowanie trudniejsze do ustalenia, choć nie można wykluczyć ich 
związków ze świątynią w Radzimiu. Najciekawszym z nich jest pochodzący z pierwszej ćwierci XVI 
wieku srebrny pozłacany kielich mszalny, oparty na sześciolistnej stopie (ryc. 115). Na jej liściach 
przedstawiono między innymi scenę ukrzyżowania, trzon zaś nóżki został ozdobiony ażurowy-
mi maswerkami (WUOZ, KEZR 1972a; galicka, kaczorowSka, syGietyńska 1965, s. 4, fig. 64). Wraz  
z kielichem przechowywana jest barokowa patena pochodząca z XVII-XVIII wieku, która może być 
jedną ze srebrnych paten wzmiankowanych wielokrotnie w inwentarzach sprzętu pozostałego po 
radzimskim kościele (WUOZ, KEZR 1972c; jaGodzińska 1997, s. 15; ryc. 116). Genezę dużo starszą niż 
powstanie kościoła w Maniewie mają również dwa świeczniki, wykonane w stylu późnogotyckim 
prawdopodobnie na przełomie XVI i XVII wieku (WUOZ, KEZR 1972f; jaGodzińska 1997, s. 16). Praw-
dopodobnie są one tożsame z wymienianymi w inwentarzach dwoma mosiężnymi lichtarzami, które 
najwyraźniej przetrwały wszystkie przeprowadzki sprzętów z Radzimia (AAP, sygn. KA II 244/1, 
k. 168-170; AAP, sygn. KA II 244/2, k. 8, 67; ryc. 117). Interesującymi śladami po dawnym koście-
le radzimskim są również niektóre znajdujące się obecnie w Maniewie srebrne wota. W dość boga-
tym ich zbiorze znajduje się wiele obiektów, które (na podstawie inwentarzy kościoła św. Mikołaja  
i św. Barbary z XVIII wieku i początku XIX wieku skonfrontowanych z wyglądem zachowanych 
obiektów oraz pomiarami ich masy) można powiązać z czasami przed upadkiem świątyni w Radzi-
miu. Zaliczają się do nich między innymi plakietka z wizerunkiem Matki Boskiej Turskiej i modlące-
go się do niej fundatora (ryc. 118), wotum w kształcie nogi oraz plakietka z wyobrażeniem pary uszu 
(wszystkie one pochodzą prawdopodobnie z wieku XVIII; por. WUOZ, KEZR 1972g)87. W zbiorze 
tym znaleźć można także srebrne korony, które prawdopodobnie pierwotnie zdobiły znajdujący się 
w Radzimiu obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, wykonane być może jeszcze w XVII wieku. Ponadto 
na terenie przykościelnym świątyni w Maniewie, w zwieńczeniu położonego za prezbiterium grobu 
księdza prałata Stanisława Krygiera, umieszczono relikwiarz. Wewnątrz jego kolistej stopy znajdu-
je się wygrawerowany napis: „X J Rybiński 1793”, co wskazuje na ufundowanie tego obiektu przez 
plebana radzimskiego Józefa Rybińskiego, który pełnił tę funkcję do 1794 roku, i późniejsze przenie-
sienie go do Maniewa wraz z resztą wyposażenia dawnej świątyni (WUOZ, KEZR 1972d; jaGodzińska 
1997, s. 17-18; ryc. 119).

Należy w tym miejscu wspomnieć jeszcze o zachowanych zabytkach sfragistycznych zwią-
zanych z funkcjonowaniem parafii w Radzimiu. Niestety nie wiadomo nic o pieczęciach, jakimi 
posługiwali się plebani radzimscy przed wiekiem XIX. Dysponujemy jedynie kilkoma odciskami  
w tuszu jednego typariusza należącego do parafii św. Mikołaja i św. Barbary oraz tłokiem pieczętnym  
z innym typariuszem. Prawdopodobnie starszy jest tłok, przechowywany w zbiorach Archiwum 
Państwowego w Poznaniu: jest to okrągła mosiężna Pieczęć Urzędu Stanu Cywilnego średnicy  
33 mm, mająca w otoku legendę „URZĄD DO AKTOW STANU CYWILNEGO GMINY RADZIMSKIEY” – 
napis majuskulny, wklęsło ryty przy brzegu tłoka (ryc. 120). W polu tłoka pieczętnego w górnej czę-
ści widoczna jest korona królewska z opadającym z niej baldachimem. Na jego tle znajduje się dwu-
polowa, pionowo podzielona tarcza. Po lewej stronie jest orzeł polski z ukoronowaną głową zwróco-
ną w prawo, a po prawej stronie – herb Saksonii – belki przewieńczone. Tłok datowany jest na lata 
1807-1815, czyli czas funkcjonowania Księstwa Warszawskiego, w ramach którego administracja 
świecka nadała prawa i obowiązki urzędników stanu cywilnego plebanom poszczególnych parafii 
i obligowała ich do pieczętowania aktów tego rodzaju pieczęciami (APP, Tłoki, sygn. T V, 33; por. 
Pokora, HleBionek 2015, nr 106).

87 Szerzej na temat różnych rodzajów i charakteru przedstawień wotywnych napisała Jowita Jagla w pracy pt. Wieczna proś-
ba i dziękczynienie: o symbolicznych relacjach między sacrum i profanum w przedstawieniach wotywnych z obszaru Polski  
Centralnej (patrz też jagla 2004; wyrwa 2012-2013).
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Ryc. 117. Dwa mosiężne lich-
tarze z przełomu XVI  
i XVII wieku z kościo-
ła w Maniewie

Fig. 117. Two brass candle-
sticks from the late 
16th/early 17th cen-
tury; the Maniewo 
church

Ryc. 115. Srebrny, pozłacany kielich 
mszalny z pierwszej ćwierci 
XVI wieku z kościoła w Ma-
niewie

Fig. 115. Silver, gilded chalice from the 
first quarter of the 16th cen-
tury; the Maniewo church

Ryc. 116. Barokowa patena z XVII-
-XVIII wieku z kościoła w Ma-
niewie

Fig. 116. 17th-18th-century Baroque 
paten; the Maniewo church

Ryc. 118. Srebrna plakietka wotywna z kościoła 
w Maniewie, z wizerunkiem Matki  
Boskiej Turskiej i modlącego się do niej 
fundatora

Fig. 118. Silver votive plaque with the image 
of the Virgin Mary of Tursko and  
a praying founder; the Maniewo church
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Ryc. 119. Relikwiarz z wygrawerowanym napisem: „XJ Rybiński 1793” znajdujący się w zwieńczeniu 
pomnika grobu księdza prałata Stanisława Krygiera w sąsiedztwie kościoła w Maniewie

Fig. 119. Reliquary with engraved inscription: ‘XJ Rybinski 1793’ in the crown of the tomb monument 
of the prelate Stanisław Krygier; near the Maniewo church

Ryc. 120. Tłok pieczętny Urzędu Stanu Cywilnego parafii radzimskiej, 
datowany na lata 1807-1815, z napisem w otoku: „URZĄD  
DO AKTOW STANU CYWILNEGO GMINY RADZIMSKIEY”

Fig. 120. Seal of the Registry of Vital Records of the parish of Radzim, da-
ting back to 1807-1815, with the inscription on the rim: ‘URZĄD 
DO AKTOW STANU CYWILNEGO GMINY RADZIMSKIEY’  
[OFFICE FOR THE VITAL RECORDS OF THE RADZIM  
COMMUNE]
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Za młodszy zabytek należy uznać odciski tuszowe (ryc. 121) i lakowe (ryc. 122) znajdujące 
się w aktach stanu cywilnego z okresu po 1815 roku przechowywanych w Archiwum Państwowym 
w Poznaniu oraz w Aktach Konsystorza Poznańskiego. Pieczęć ta, okrągła, o średnicy około 28 mm, 
zawiera w otoku legendę SIGIL* ECCL*PAROCHIALIS*RADZIMIENSIS*1796+, pisane majuskulnie. 
W polu pieczęci znajduje się wizerunek biskupa w szacie pontyfikalnej (prawdopodobnie św. Miko-
łaja), z nimbem wokół głowy, trzymającego pastorał w prawej dłoni. Najstarsze znane odciski tej pie-
częci pochodzą z lat czterdziestych XIX wieku, więc należy uznać, że data w otoku (1796) nie wiąże 
się z momentem wykonania tłoka, lecz z ważnym wydarzeniem w dziejach parafii, jakie chciano 
upamiętnić na pieczęci (por. adamczewski 2010, s. 117, 119, 125, 137, 138, 141; AAP, sygn. PM 167/3, 
s. 65). Zważywszy na zapiski sporządzone w księdze metrykalnej parafii w 1825 roku przez ks. Fran-
ciszka Piołunowskiego, który wspominał w niej wykonane w 1796 roku prace remontowe w kościele 
oraz odbytą wtedy misję katolicką przeprowadzoną przez poznańskich reformatów, wydaje się, że 
można przypisać zlecenie wykonania nowej pieczęci właśnie Piołunowskiemu i datować ją na lata 
dwudzieste XIX wieku (AAP, sygn. PM 167/3, s. 65).

Ryc. 122. Odcisk lakowy pieczęci parafii Radzim z napisem 
w otoku „SIGIL* ECCL*PAROCHIALIS*RADZI-
MIENSIS*1796+”, z pierwszej połowy XIX wieku

Fig. 122. Wax imprint of the seal of the parish of Radzim 
with the inscription on the rim ‘SIGIL* ECCL*PA-
ROCHIALIS*RADZIMIENSIS*1796+’, first half of 
the 19th century

Ryc. 121. Odcisk tuszowy pieczęci parafii Radzim z napisem 
w otoku: „SIGIL* ECCL*PAROCHIALIS*RADZI-
MIENSIS*1796+”, z pierwszej połowy XIX wieku

Fig. 121. Ink imprint of the seal of the parish of Radzim 
with the inscription on the rim: ‘SIGIL* ECCL*PA-
ROCHIALIS*RADZIMIENSIS*1796+’, first half of 
the 19th century

Kościół parafialny przez cały okres swojego istnienia odgrywał istotną rolę w życiu społeczno-
ści lokalnej okolic Radzimia. Powstał w czasie, kiedy wieś po raz pierwszy pojawiła się na kartach hi-
storii, a jego rozbiórka zbiegła się z faktycznym schyłkiem jej istnienia. W jego dziejach odbija się cała 
historia osady oraz jej mieszkańców, a dzięki nielicznym reliktom kościoła św. Mikołaja i św. Barbary 
możemy w pewnym stopniu nadal obcować z przeszłością tej nieistniejącej już miejscowości.

Wygląd i wyposażenie kościoła 

Wobec braku zachowanych źródeł ikonograficznych, które przedstawiałyby wygląd kościoła św. Mi-
kołaja i św. Barbary w Radzimiu, jego wygląd można odtworzyć jedynie na podstawie analizy za-
chowanych wizytacji, przedstawień kartograficznych, badań archeologicznych (których jeszcze nie 
przeprowadzono na obszarze dawnej wsi Radzim) oraz przez poszukiwanie analogii wśród innych 
kościołów drewnianych w Wielkopolsce, w szczególności tych wzniesionych przed wiekiem XVI. 

Kościół był z pewnością orientowany, położony więc na osi wschód–zachód, nieco od niej 
odchylony równolegle do koryta Warty, ograniczającego działkę kościelną od północy, oraz biegną-
cej przez wieś drogi (ryc. 123). Była to budowla jednonawowa. Choć treść wizytacji nie precyzuje 
tej kwestii, wydaje się, że prezbiterium było wyodrębnione – węższe od nawy, aczkolwiek zapewne  
tej samej co ona wysokości, lecz w inny sposób sklepione. Nawa miała płaski strop, w prezbiterium 
zaś przybrał on formę zbliżoną do kasetonowej i ozdobiony był malowidłami. Jest niezwykle mało 
prawdopodobne, by kościół radzimski miał formę salową. Znane nam drewniane wiejskie świątynie 
parafialne powstałe na obszarze Wielkopolski w późnym średniowieczu bądź wczesnej nowożytności  
z reguły składały się z nawy i węższego chóru, zamkniętego bądź prostą ścianą, bądź też trójbocznie. 
Najstarsze zachowane obiekty salowe pochodzą dopiero z końca XVI wieku i stulecia następnego, 
będąc – co istotne – budowlami powstałymi z inicjatywy protestantów.

Ryc. 123. Domniemana lokalizacja kościoła pw. św. Mikołaja i św. Barbary w Radzimiu 
na planie wygenerowanym z pochodnych lotniczego skanowania laserowe-
go. 1 – plan architektoniczny kościoła

Fig. 123. Alleged location of St Nicholas and St Barbara church in Radzim on a ALS- 
derived plan. 1 – architectural view of the church
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Wszystkie wizytacje i opisy sporządzone od XVII do XIX wieku przedstawiają dość spójny 
obraz kościoła parafialnego w Radzimiu, który przechodził jednak niewielkie przeobrażenia. Budy-
nek miał 26 łokci długości (około 17,34 m) oraz 13 łokci i 2 cale szerokości (8,67 m). W tym czasie 
przylegała doń kruchta o wymiarach 4 na 3¾ łokcia (około 2,75 na 2,67 m) i zakrystia – 6¾ na 4 łok-
cie (4,5 na 2,75 m). Ściany postawiono w konstrukcji zrębowej, w późniejszym zaś okresie wzmoc-
nione zostały dodatkowo konstrukcją słupowo-ramową obłożoną od zewnątrz deskami sosnowymi 
i świerkowymi. Dach pokryty był gontem. Świątynia miała pierwotnie cztery okna, w wyniku prze-
budowy w XVIII wieku ich liczba wzrosła do siedmiu. Podłoga w nawie wyłożona była drewnianymi 
deskami, w XVIII i XIX wieku regularnie donoszono o jej fatalnym stanie. Z kolei w prezbiterium uło-
żono posadzkę z cegieł, a ściany i sufit w XVII i XVIII wieku ozdobiono polichromią z wizerunkami  
o tematyce religijnej, która w wizytacji została określona jako stara, więc zapewne pochodziła jesz-
cze z okresu średniowiecza. Wiemy, że dostęp do kościoła umożliwiały „drzwi wielkie” oraz dwoje 
drzwi w kruchcie. Niejasne jest jednak dokładne umiejscowienie tych otworów i ich wzajemna rela-
cja (które z nich i w jakiej liczbie znajdowały się w poszczególnych ścianach? Jakie były między nimi 
odstępy? itd.). Nie wiemy także, w jaki sposób budynek był mierzony w czasie wizytacji. Ta ostatnia 
okoliczność stanowi szczególne utrudnienie dla prób jednoznacznego określenia wzajemnego poło-
żenia poszczególnych członów świątyni oraz ustalenia ich wielkości czy chociażby proporcji. Szcze-
gólną uwagę zwraca relatywnie duża długość obiektu względem jego szerokości. Może ona wska-
zywać na to, że miara 23 łokci, podawana przez wizytatorów, obejmowała nawę i chór wraz z kru-
chtą – wszystkie leżące w jednej osi. Kruchta zatem musiałaby się wówczas znajdować od zachodu 
(ryc. 124). W takim wypadku dwoje drzwi w kruchcie prowadziłoby na zachód, zaś „drzwi wielkie” 
umieszczone byłyby w południowej ścianie świątyni, od strony zabudowań wsi, nie będąc jednak 
osłonięte żadnym przedsionkiem (co może budzić pewne wątpliwości). Zwrócić jednak należy uwa-
gę na to, że główne wejście (a za takie należy uznać „drzwi wielkie”) do świątyni orientowanej ze 
względów symbolicznych i liturgicznych powinno znajdować się od strony zachodniej, naprzeciwko 
ołtarza. Dodać przy tym warto, że teren, na jakim wznosiło się probostwo, znajdował się właśnie na 
zachód od świątyni, zatem portal od zachodu miałby, poza funkcją symboliczną, także uzasadnienie 
funkcjonalne. Z kolei otwór wejściowy osłonięty kruchtą, czyli zapewne używany najczęściej, po-
winien być umieszczony od strony siedliska wsi – skąd ruch do i z kościoła byłby największy, czyli 
w przypadku Radzimia od południa (ryc. 123). Nie wiadomo wprawdzie, kiedy została wzniesiona 
kruchta, jak duże było w owym czasie zaludnienie wsi ani jak dokładnie przebiegały drogi, który-
mi do Radzimia przybywali wierni z pozostałych osad parafii, jednak należy sądzić, że układ osady 
oraz sieć drożna – silnie uzależnione od warunków topograficznych – nie uległy drastycznym zmia-
nom od późnego średniowiecza aż po nowożytność, zatem właśnie na południe od działki kościelnej 
winniśmy się spodziewać największego skupiska zagród, podczas gdy od północy bliskość Warty 
uniemożliwiała większy rozwój osadnictwa. Dlatego też wariant z wejściem głównym i kruchtą 
od południa wydaje się najbardziej prawdopodobny, zwłaszcza że jest często spotykany w innych 
wielkopolskich kościołach drewnianych, nawet w wypadkach, gdy świątynia była usytuowana 
bardziej centralnie względem areału i zabudowań wsi. Mimo powyższych uwag zaznaczyć musimy,  
że problem położenia kruchty, a co za tym idzie kwestia tego, czy przekazana przez wizytacje długość 
budowli uwzględniała ów przedsionek, czy też dotyczyła tylko chóru wraz z nawą (co silnie wpływa 
na rekonstrukcje rzutu i bryły kościoła), nie mogą zostać na obecnym etapie badań rozstrzygnię-
te. Innym wyjaśnieniem nieproporcjonalnej długości budynku może być jego pomiar wraz z wieżą,  
w której mieściła się dzwonnica, a którą dostawiono do świątyni w ciągu XVIII wieku (zastępując 
tym samym starą dzwonnicę stojącą na cmentarzu; AAP, sygn. AV 20, k. 125r).

Dalszą trudną do ustalenia sprawą jest sposób zamknięcia prezbiterium: czy było ono  
proste czy też trójboczne? Obie wersje były stosowane równie często w średniowiecznym i wczes- 
nonowożytnym drewnianym (i murowanym) budownictwie sakralnym na terenie Wielkopolski.  
Prosto zamknięty chór był w architekturze kościołów drewnianych modelem najprostszym  
i o starszej genezie, początkowo chyba wyłącznym (Ostrów Lednicki, Kalisz, Kraków – św. Wojciech),  

Ryc. 124. Rekonstrukcja planu architektonicznego kościoła św. Mikołaja i św. Barbary w Radzimiu wraz z zaznacze-
niem kluczowych elementów jego wyposażenia, wykonany na podstawie danych z wizytacji parafii, I – po-
łowa XVII wieku, II – przełom XVIII/XIX wieku, 1 – zarys budynku, 2 – ołtarz, 3 – chrzcielnica, 4 – ambona,  
5 – konfesjonał, A – ołtarz główny z przedstawieniem Matki Boskiej i św. Mikołaja, B – ołtarz główny z przed-
stawieniem (rzeźbą i/lub obrazem) św. Mikołaja, C – ołtarz z obrazem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, 
później obrazem św. Barbary, D – ołtarz boczny z obrazem Matki Boskiej Turskiej, E – ołtarz boczny z obrazem 
Ukrzyżowania Jezusa Chrystusa

Fig. 124. Reconstruction of architectural view of St Nicholas and St Barbara church in Radzim along with key elements 
of its equipment, based on data from parish visits, I – mid-17th century, II – late18th/early 19th century,  
1 – outline of the building, 2 – altar, 3 – font, 4 – pulpit, 5 – confessional, A – main altar with representation 
of Our Lady and St Nicholas, B – main altar with the representation (statue and/or painting) of St Nicholas, 
C – altar with a painting showing the Visitation, later with the painting of St Barbara, D – side altar with the 
painting of the Virgin Mary of Tursko, E – side altar with the painting of the Crucifixion of Jesus Christ
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utrzymującym znaczną popularność także w XVI-XVIII wieku. Najbardziej interesującym z naszego 
punktu widzenia przykładem takiego modelu, bo pochodzącym z XIV wieku i bliskim geograficznie, 
jest kościół w Tarnowie Pałuckim. Zamknięcie trójboczne z kolei rozpowszechniło się zapewne dopiero  
w XV wieku. Przyjęcie w naszych rozważaniach wersji z poligonalnie zamkniętą częścią wschodnią 
umożliwiałoby łatwiejsze wytłumaczenie dość silnego wydłużeniem kościoła, które byłoby konse-
kwencją uznania, że kruchta leżała od południa, a nie zachodu. Tłumaczyłoby to pewne zachwianie 
proporcji rzutu (ryc. 124-125). Najmniej kontrowersyjne wydaje się umiejscowienie zakrystii (wypo-
sażonej w jedno okno, zapewne w ścianie wschodniej) – znajdowała się ona przy północnej ścianie 
prezbiterium (jak to z reguły bywało w średniowiecznych obiektach sakralnych), rozciągając się naj-
pewniej na całą jego długość i przyjmując silnie wydłużony plan (z taką właśnie sytuacją mamy do 
czynienia chociażby w Tarnowie Pałuckim). 

Zachowane wizytacje nieco dokładniej opisują za to wnętrze świątyni i jej wyposażenie.  
W prezbiterium umieszczony był ołtarz główny poświęcony św. Mikołajowi. Miał on murowaną  
mensę, na której znajdowała się rzeźbiona konstrukcja drewniana oraz drewniane cyborium. Pier-
wotnie były one malowane i złocone, w XIX wieku ołtarz był już w całości pomalowany na popie-
lato. W XVII wieku znajdowały się w nim obrazy przedstawiające Najświętszą Marię Pannę oraz 
(przypuszczalnie w naczółku) św. Mikołaja. Ponadto ołtarz zawierał relikwie tegoż świętego i innych 
świętych. Wizytacja z 1726 roku nie wspominała już o wizerunku patrona świątyni, lecz cały czas  
w inwentarzach wymieniano srebrną infułę, która stanowiła jego ozdobę. W 1783 roku po raz pierwszy 
wzmiankowana została figura św. Mikołaja, która umieszczona była w głównym ołtarzu. Można przy-
puszczać, że pojawiające się później informacje o znajdującym się tam przedstawieniu tego świętego 
(z łac. „imago”) mogły dotyczyć właśnie rzeźby a nie płaskiego obrazu. Świątynia miała także ołtarze  

Ryc. 125. Radzim z początku XIX wieku. Artystyczna wizja fragmentu wsi, stworzona na podstawie analiz histo-
rycznych i współczesnych źródeł. Na pierwszym planie kościół i plebania, w tle Warta, Ostrów Radzimski 
z grodziskiem, w głębi młyn z jazami oraz dom młynarza z budynkiem gospodarczym

Fig. 125. Radzim in the early 19th century. Artist’s vision of a fragment of the village based on historical analyses 
and contemporary sources. In the foreground, the church and the rectory; in the background, the Warta 
River, Ostrów Radzimski with the stronghold, mill with weirs and miller’s house with an outbuilding

boczne: w wieku XVII były to znajdujący się w północnym narożniku kościoła ołtarz Najświętszej 
Marii Panny (drewniany i rzeźbiony, o konstrukcji przenośnej) w narożniku południowym zaś –  
ołtarz św. Anny (o takim samym typie konstrukcji). Ten układ zmienił się przed rokiem 1783, kiedy 
to wzmiankuje się aż cztery ołtarze: od północy Matki Bożej Turskiej (przypuszczalnie z kopią cu-
downego wizerunku Maryi z Turska koło Pleszewa) oraz Najświętszej Marii Panny (być może ten 
sam, który wzmiankowano w poprzednich wizytacjach), a w południowej części świątyni ołtarz 
Krzyża Świętego – wszystkie one były skonstruowane z drewna i przenośne. W późniejszym okresie  
(w świetle wizytacji z 1830 roku) ołtarz Matki Boskiej Turskiej został zastąpiony nowym, poświę-
conym św. Barbarze (AAP, sygn. KA 10453, k. 2v). Pośrodku świątyni stała chrzcielnica: do końca 
XVIII wieku stara, drewniana z malowanymi i złoconymi dekoracjami, później zastąpiona prostą, 
również drewnianą lecz pomalowaną na biało. Po północnej stronie prezbiterium znajdowała się am-
bona (tak jak chrzcielnicę u schyłku XVIII wieku wymieniono starą zniszczoną na nową, prostszą 
i pomalowaną na biało). Kościół miał też jeden stary, drewniany konfesjonał. Od zachodniej strony 
świątyni znajdował się chór z organami (najstarszy instrument musiał zostać zamontowany jeszcze 
w XVII wieku, skoro wizytacja z 1726 roku stwierdziła jego brak. Nowe organy zamontowano nie 
później niż w 1810 roku). W kościele znajdowało się także sporo srebrnych wotów, ofiarowanych  
w podzięce św. Mikołajowi (niektóre z nich zawierały jego podobiznę) oraz Matce Bożej, przedsta-
wionej na czczonym w kościele obrazie. Zakrystia zależnie od okresu bywała różnie wyposażona, 
jednak zawsze znajdowało się w niej sporo naczyń liturgicznych oraz drewnianych i cynowych 
sprzętów wykorzystywanych w kościele. Parafia nie posiadała też wielu książek. Jeszcze pod koniec 
XVII wieku oprócz dwóch rękopiśmiennych, przypuszczalnie jeszcze średniowiecznych, ksiąg litur-
gicznych było to raptem osiem woluminów. W okresie wojennej zawieruchy początku XVIII wieku, 
kiedy kościół stał opustoszały, zapewne przepadły one lub uległy zniszczeniu, gdyż w późniejszych 
wizytacjach nawet nie ma już o nich wzmianki. Przechowywano za to liczne szaty liturgiczne,  
z których duża część była mocno zużyta i stara. Poza kościołem pleban sprawował również pieczę 
nad dwoma cmentarzami – jednym starym, położonym tuż koło kościoła, oraz nowszym (powstałym 
już w XIX stuleciu), o wymiarach 40 × 46 metrów, odległym o 500 kroków na północny zachód od 
świątyni (AAP, sygn. KA 10453, k. 1-9; AAP, sygn. KA 10677, 4r-6r; AAP, sygn. AV 7, k. 46v-47; AAP, 
sygn. AV 10, k. 250-251; AAP, sygn. AV 20, k. 123-125; AAP, sygn. PM 167/3, s. 62-65; AAP, sygn. PM 
167/1, s. 402-408). 

W sąsiedztwie świątyni, jak już wcześniej wspomniano, znajdował się stary cmentarz, na 
którym stało drewniane ossarium, a do połowy XVIII wieku także stara, wolnostojąca dzwonnica. 
Cały teren był ogrodzony płotem z desek. Po tej samej stronie drogi, na północ od kościoła, znajdo-
wała się także plebania, znana szczegółowo z opisu z 1830 roku (miał to być czwarty z kolei budynek 
stojący w tym miejscu, wzniesiony po pożarze w 1813 roku, jednak poprzednie były prawdopodobnie 
zbudowane na zbliżonym planie). Była ona drewniana, zbudowana w konstrukcji ryglowej i kryta 
słomą. Mieściła dwa pokoje mieszkalne (z drewnianą podłogą) oraz izbę dla czeladzi (z klepiskiem). 
Obok stały zabudowania gospodarcze: stodoła oraz obora (AAP, KA 10453, k. 1-9). Teren kościoła był 
ponadto otoczony przez należące do plebana ogrody i sad.

Podsumowując ten opis, należy stwierdzić, że przy obecnym stanie rozpoznania źródeł nie 
jest możliwa jednoznaczna rekonstrukcja architektoniczna wyglądu kościoła w Radzimiu, choć sto-
sunkowo dużo wiadomo o jego wnętrzu oraz bezpośrednim otoczeniu. W kwestii wyglądu samego 
gmachu można jedynie przedstawić kilka możliwości, z których żadna nie jest bardziej prawdopo-
dobna od pozostałych. Niejasności te pomogłyby wyjaśnić badania archeologiczne przeprowadzone 
na miejscu dawnego kościoła; najprawdopodobniej odkryłyby one pozostałości ławy fundamento-
wej z kamieni, która powinna być zbieżna z zarysem budynku. Do tego czasu skazani jesteśmy jedy-
nie na przypuszczenia. 
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Wykaz proboszczów, wikariuszy i komendarzy  
parafii św. Mikołaja i św. Barbary88

Na przestrzeni niemal sześciuset lat kościół radzimski gościł bardzo wielu duchownych mających 
opiekować się tamtejszymi parafianami. Niestety, na podstawie zachowanych źródeł można wymie-
nić z imienia jedynie pięćdziesięciu z nich. W tej liczbie znaleźli się proboszcze i plebani (którzy często 
dzierżyli to stanowisko niejako tytularnie, równocześnie sprawując inne funkcje kościelne), wika-
riusze (działający w parafii na zlecenie proboszczów) oraz komendarze zarządzający parafią wobec 
braku plebana. Oprócz imion, nazwisk i dat działalności w związku z parafią radzimską tam gdzie to 
było możliwe, podane zostały też ogólne charakterystyki księży – lata życia, inne beneficja kościelne, 
zasługi dla kościoła w Radzimiu i znane fakty z okresu ich działalności w tym miejscu. 

1. Piotr z Wronek (proboszcz, lata 1407-1431)
W czasie pełnienia posługi w Radzimiu był wielokrotnie pozywany przed sąd konsystorski w spra-
wach majątkowych – procesował się między innymi z Mikołajem (dziedzicem z Granowa), Piotrem 
(sołtysem wsi Poświętne), Dobrogostem Głębockim (dziedzicem z Szymankowa), plebanem z Choj-
nicy, witrykami kościoła w Radzimiu: Janem Osłem i Janem Lutką. Nieznane są wyroki we wszyst-
kich tych sprawach, dotyczyły one zwykle należnych plebanowi dochodów, prawa do uprawiania 
określonych gruntów i zajęcia narzędzi rolniczych. W 1421 roku Piotr z Wronek miał siłą przejąć 
sołectwo Poświętne, wydaje się więc, że był osobą energiczną i zdecydowaną, która nie wahała się 
stosować przemocy w obronie swoich interesów. Sprawy, jakie mu wytoczono, świadczą również  
o jego aktywnym życiu gospodarczym – korzystał z pożyczek, zawierał umowy z sąsiadami i prowa-
dził dość ożywione interesy.

2. Mirosław, syn Benedykta (proboszcz, lata 1431-1452)
Mirosław, syn Benedykta z Bytynia, Bytyński, student Uniwersytetu Krakowskiego w 1425 roku, 
wikariusz w katedrze poznańskiej (od 1429), pleban w Radzimiu (od 1431). Jako notariusz publiczny 
w 1437 roku działał u boku biskupa poznańskiego Stanisława Ciołka i wystawiał na jego zlecenie 
dokumenty. Robił karierę w poznańskiej kapitule katedralnej i w Kolegiacie św. Marii Magdaleny 
oraz kapitule katedralnej gnieźnieńskiej, zabiegając o kolejne stanowiska i beneficja oraz tocząc  
o nie spory w sytuacjach konfliktowych. Osiągnął m.in. stanowisko kantora kapituły katedralnej 
poznańskiej. Oprócz kariery kościelnej zarządzał także dobrami ziemskimi we wsi Poświętne odzie-
dziczonymi po ojcu. Zmarł między 10 czerwca a 3 lipca 1452 roku.

3. Mikołaj Czurydło Bielawski (proboszcz, lata 1452/1453-1462)
Syn Wincentego z Bielaw k. Poznania. O probostwo radzimskie konkurował z Janem z Popowa, synem 
Dobrogosta. Prawdopodobnie sam nie sprawował posługi duszpasterskiej w Radzimiu – w 1454 roku 
wydzierżawił dochody parafii ks. Andrzejowi Żelazko z Czarnkowa, który przybył do parafii z kościoła 
w Rogoźnie i pełnił w imieniu Mikołaja funkcję wikariusza. Mimo nieobecności w Radzimiu pleban 
troszczył się o finanse swojej parafii: w 1458 roku procesował się z Tomisławem, komandorem joanni-
tów, o udostępnienie dokumentów kościoła. Pozwał również Mikołaja Chełmskiego, brata komandora 
joannitów poznańskich, o zniszczenie na roli kościoła w Radzimiu owsa wartości 3 grzywien. 

Po jego śmierci papież Pius V polecił wprowadzić na probostwo radzimskie Piotra, syna  
Piotra z Bnina, kanonika poznańskiego i kantora gnieźnieńskiego, jednak wydaje się, że nigdy nie 
uzyskał on tej godności.

88 Na podstawie kwerend przeprowadzonych w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu oraz źródeł i literatury: directorium 
officii 1808-1836; directorium officii 1834-1836; SkierSka 2001, s. 28-29; demBiński 2012; ProkoP 2013.

4. Mikołaj Hesken z Kościana, kanonik poznański (proboszcz, lata 1462-1465)
Studiował na Uniwersytecie Krakowskim, w 1434 roku uzyskał tytuł bakałarza, a w 1439 roku magi-
stra teologii. W 1455 roku został mianowany doktorem dekretów. W 1444 roku pracował jako nota-
riusz publiczny w diecezji poznańskiej i adwokat w konsystorzu, kierował również szkołą katedralną 
(w latach 1443-1444). W latach 1449-1450 pełnił funkcję oficjała poznańskiego wikariusza general-
nego, czyli kierował pracami sądu biskupiego. Jako kanonik katedry poznańskiej był proboszczem 
w Żydowie (1449-1450), Rogoźnie (nie objął parafii) i Miłosławiu (1452-1453), a później w Radzi-
miu (1462-1465), gdzie zapewne nie bywał, korzystając z usług nieznanego z imienia wikariusza. 
W późniejszym okresie był także dziekanem średzkim (w latach 1477-1488). Ceniony jako prawnik 
również przez króla Kazimierza Jagiellończyka, który wysłał go jako posła na obrady sejmu Rzeszy 
Niemieckiej w Norymberdze w 1457 roku. Zmarł 17 czerwca 1485 roku i został pochowany w klasz-
torze cystersów w Paradyżu. 

5. Jan z Popowa (proboszcz, lata 1468-1474)
Jan Popowski, kanonik katedralny poznański, kanonik i dziekan kruszwicki, a także kanonik  
włocławski i archidiakon pomorski, zmarł między 30 czerwca a 8 sierpnia 1489 roku. W 1474 roku  
zrezygnował z plebanii w Radzimiu, którą otrzymał Wincenty, sufragan poznański.

6. Wincenty Wierzbięta OP (proboszcz, lata 1474-1475)
Wincenty Wierzbięta, dominikanin, biskup sufragan poznański. Pochodził z bogatej poznańskiej 
rodziny kupieckiej, w Poznaniu wstąpił do zakonu i złożył śluby, po czym zapewne kontynuował 
edukację w studium generalnym zakonu w Krakowie. W 1451 roku uzyskał zgodę przełożonych na 
dalsze studia w studium we Florencji, gdzie uzyskał prawdopodobnie stopień naukowy bakałarza.  
W 1458 roku był już z powrotem w Krakowie, gdzie w klasztorze wykonywał obowiązki lektora,  
w 1456 roku pełnił również funkcję inkwizytora dla diecezji poznańskiej. W latach 1462-1468 był 
przeorem klasztoru poznańskiego i zapewne nawiązał bliższą znajomość z biskupem poznańskim 
Andrzejem z Bnina, który wysunął jego kandydaturę na biskupa pomocniczego w diecezji – funkcję 
tę Wincenty pełnił od 1469 roku. W 1474 roku otrzymał prowizję na probostwo w Radzimiu, jednak  
z pewnością nie pełnił tej funkcji osobiście. Zmarł w 1494 roku. 

7. Mikołaj, syn Franciszka z Namysłowa (proboszcz, lata 1476-1480)
Mikołaj, syn Franciszka z Namysłowa, zwanego Gotszalkiem, notariusza publicznego, pisarza miej-
skiego w Poznaniu. Prepozyt kościoła św. Ducha k. Poznania. 

8. Mikołaj Jurgibok z Poznania (proboszcz, lata 1480-1483)
Doktor medycyny, kanonik włocławski, zmarły w 1494 roku.

9. Marcin (wikariusz, lata 1481, 1501, 1507)
Brak danych.

10. Mikołaj Wódka z Kwidzyna, kanonik włocławski (proboszcz, przed 1494 
rokiem)
Brak danych.

11. Jan Górski z Góry koło Bnina (proboszcz, lata 1495-1501)
Syn kasztelana lądzkiego i starosty wschowskiego Wojciecha Górskiego i Jadwigi, córki Jana Ko-
twicza, brat m.in. kasztelana nakielskiego Piotra i kanclerza poznańskiego Wojciecha. Student  
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Uniwersytetu Krakowskiego w roku 1488, w latach 1501-1504 studiował w Bolonii. Kanonik poznań-
ski od roku 1492, archidiakon poznański (od 1507), dziekan poznański (w 1514), wikariusz generalny 
i oficjał (1504-1518). W 1509 roku miał przeprowadzić synod w Wałczu, został jednak napadnięty  
i ograbiony przez rodzinę Wedlów. Był delegatem kapituły na sejm w Piotrkowie w 1510 i 1523 
roku i kanonikiem krakowskim w latach 1521-1529. Obecny na dworze królewskim – karierę zaczął  
w kancelarii Aleksandra Jagiellończyka, w 1518 roku był posłem Zygmunta Starego do książąt mazo-
wieckich, pracował jako sekretarz królewski w latach 1519-1533. Zmarł 2 kwietnia 1533 roku.

12. Wojciech Pakosławski, kanonik poznański (proboszcz, lata 1508-1513)
Pochodził z Pakosławia k. Lwówka, w 1508 roku wydzierżawił na trzy lata dochody kościoła parafialne-
go w Radzimiu Janowi Sławieńskiemu, archidiakonowi pszczyńskiemu za 16 grzywien rocznie. Dzier-
żawca został zobowiązany, by odnowić stare budynki plebańskie, postawić nowe bramy i ogrodzić dwór.

13. Andrzej Morawski, kanonik katedralny poznański (proboszcz, lata 1513-
1516)
Brak danych.

14. Marcin ze Starczanowa (proboszcz, lata 1516-1520)
Brak danych.

15. Andrzej Morawski (proboszcz, ponownie, lata 1520-1524)
Zmarł w 1524 roku.

16. Marcin ze Starczanowa (proboszcz, ponownie, lata 1524-1528)
Zmarł w 1528 roku.

17. Piotr Mirzewski (proboszcz, lata 1530-1533)
Brat Jana, komandora joannitów w Poznaniu. Budził kontrowersje z powodów obyczajowych:  
w 1530 roku pozwany przed konsystorz przez Katarzynę Otuską z Otusza, która zarzucała mu nie-
dbałość i lekceważenie obyczajów. Tłumaczył wtedy, że jego ubiór jest właściwy dla stanu kapłań-
skiego, a brodę zamiast tonsury nosi z zalecenia medyka.

18. Marcin Gałczyński (proboszcz, 1533 rok)
Po rezygnacji Piotra Mirzewskiego otrzymał od Jana Mirzewskiego, komandora joannitów, prowizję 
na plebanię w Radzimiu. 

19. Jan Niemieczkowski (proboszcz, 1533 rok)
Nie wiadomo, który z wymienionych źródłowo kandydatów pełnił funkcję plebana – Marcin Gał-
czyński czy Jan Niemieczkowski.

20. Stanisław Mniski (proboszcz, lata 1540-1544)
Brak danych.

21. Andrzej z Wronek (proboszcz, lata 1544-1556)
W 1556 roku został pozwany przez Andrzeja Węgorzewskiego, komandora joannitów poznańskich, 
o niespełnianie obowiązków kapłańskich, m.in. o nieudzielanie sakramentów, niegłoszenie kazań,  

a także o sprzedawanie piwa na plebanii bez odpowiedniego przywileju. Upoważniony przez koman-
dora ekonom z Chrostowa wraz z poddanymi z Maniewa i Żukowa napadł zbrojnie plebanię w Radzi-
miu, wypędził z niej na ulewny deszcz plebana wraz z rzeczami, a wszelką żywność zarekwirował. 
Pleban powrócił jednak na plebanię i utrzymał się na niej aż do swojej śmierci w marcu 1556 roku. 
Być może jego szybka śmierć była następstwem brutalnej eksmisji z plebanii. Testament Andrzeja  
z Wronek został oprotestowany przez komandora joannitów.

22. Adam Olejnik (Oelenschlagaer) zw. Montanus z Chwaliszewa  
(proboszcz, lata 1556-1562)
Penitencjarz katedralny poznański, profesor teologii w Akademii Lubrańskiego w Poznaniu, pleban 
we Wschowie, później kanonik i oficjał we Wrocławiu.

23. Łukasz Ditius vel Decjusz (proboszcz, lata 1562-1572)
Doktor teologii i medycyny.

24. Stanisław Maniecki (proboszcz, 1572 rok)
Pochodził być może z Maniewa.

25. Wojciech z Obornik (proboszcz, do 1575 roku)
Brak danych.

26. Marcin z Obornik (proboszcz, 1575 rok)
Brak danych.

27. Marcin Prusiecki (proboszcz, 1580 rok)
Brak danych.

28. Wojciech Racławkowski (proboszcz, lata 1580-1585)
Brak danych.

29. Stanisław Biestrzykowski (proboszcz, lata 1585-1589)
W 1589 roku był plebanem w Pogorzelicy w powiecie pyzdrskim, która także należała do poznań-
skich joannitów. Zrzekł się wtedy obu plebanii (radzimskiej i pogorzelickiej), bo z pierwszej został 
wypędzony, a z drugiej nie tylko nie miał żadnych dochodów, ale jedynie poniósł straty.

30. Błażej z Łękna (proboszcz, lata 1589-1590)
Brak danych.

31. Adam z Lipna (proboszcz, 1590 rok)
Penitencjarz katedry poznańskiej.

32. Stanisław (proboszcz, 1591 rok)
Został ukarany przez konsystorz w 1591 roku za rozpustne prowadzenie się.

33. Jakub z Poznania (proboszcz, 1628 rok)
Brak danych.
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34. Wojciech Kleczyński (proboszcz, przed latami 1749-1755)
Brak danych.

35. Wawrzyniec Klawitzer (proboszcz, lata 1755-1764)
Zmarł w Radzimiu. Zapisał parafii spadek w postaci zapisu czynszowego od kwoty 4 000 złotych 
zdeponowanych na dobrach Jana Mycielskiego w Szkaradowie k. Rawicza.

36. Wawrzyniec Rymkowski (proboszcz, lata 1764-1777)
Brak danych.

37. Walenty Petryk (proboszcz, lata 1777-1783)
Urodzony w 1732 roku, święcenia kapłańskie przyjął w 1751 roku, zmarł w Radzimiu. 

38. O. Marian od Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny OCD (komendarz, 
maj 1784 roku)
Być może tożsamy z karmelitą bosym o. Marianem od NMP, który w 1721 roku przebywał w klaszto-
rze w Wiśniowcu.

39. Jan Nepomucen Mrozikiewicz (komendarz, czerwiec-lipiec 1784 roku)
Był proboszczem w Łukowie, również należącym do komandora joannitów poznańskich. Znano go 
jako osobę pomocną i sumienną. W 1790 roku przekazał do kościoła w Cerekwicy jedną zbędną mon-
strancję ze swojej świątyni. Zmarł 31 sierpnia 1803 roku.

40. Karol Zieliński (komendarz, od sierpnia 1784 do 23 maja 1785 roku)
Nabył do kościoła srebrną infułę z wyzłoconymi brzegami do obrazu św. Mikołaja oraz przeprowadził 
renowację ołtarza bocznego, zakupiwszy do niego cztery drewniane lichtarze i jedwabną poduszeczkę. 

41. Józef Grzebielski (proboszcz, lata 1785-1787)
Brak danych.

42. Jan Rózewicz (proboszcz, lata 1787-1793)
Po zakończeniu posługi w Radzimiu został skierowany do Kiekrza, gdzie w 1820 roku pełnił funkcję 
proboszcza.

43. Józef Rybiński (proboszcz, lata 1793-1794)
Po zakończeniu posługi w Radzimiu został proboszczem w Tomicach k. Stęszewa. W 1802 roku  
został tam oskarżony o zaniedbania, m.in. odmowę nocnych spowiedzi u chorych, za co w 1803 roku 
konsystorz skazał go na osiem dni rekolekcji w seminarium diecezjalnym w Poznaniu. 

44. Franciszek Busza (proboszcz, lata 1794-1815)
Brak danych.

45. Jan Barbarowicz (komendarz, 1815 rok)
Pełnił równocześnie posługę jako wikariusz w Chojnicy.

46. Franciszek Piołunowski (proboszcz, lata 1815-1826)
W 1808 roku pełnił funkcję wikariusza w Kórniku, a następnie w roku 1815 został wyznaczony na 
plebana w Radzimiu. Po zakończeniu posługi we wsi w 1826 roku powrócił do Kórnika, gdzie powie-
rzono mu opiekę nad tamtejszą parafią. 

47. Jan Dałkowski (proboszcz, lata 1826-1829)
W 1829 roku uzyskał zgodę na zmianę parafii ze względu na jej fatalny stan finansowy. Po zakoń-
czeniu posługi w Radzimiu został skierowany do Czacza, gdzie oskarżano go o nieobyczajne stosunki  
z kobietą ze Śmigla, jednak niczego mu nie udowodniono. Następnie był wikariuszem w Miłosła-
wiu oraz komendarzem kościołów w Grabowie i Nowej Wsi. W 1847 roku pełnił funkcję proboszcza  
w Wieszczyczynie pod Dolskiem, gdzie oskarżano go o pijaństwo i zaniedbywanie obowiązków pa-
rafialnych. Wysłany na rekolekcje duchowne w Osiecznej do domu księży emerytów. Był już wtedy 
w podeszłym wieku, więc po usunięciu z plebanii najprawdopodobniej skierowano go na przymuso-
wą emeryturę. 

48. Maciej Leciejewski (proboszcz, lata 1829-1834)
W 1820 roku studiował w poznańskim seminarium duchownym jako kleryk, w 1823 roku przyjął 
pełne święcenia kapłańskie i prawdopodobnie od razu skierowano go do Obornik jako wikariusza.  
W 1827 roku był zamieszany w sprawę naruszenia godności i nietykalności cielesnej ks. Piotrowicza, 
egzekutora testamentu zmarłego plebana w Cerekwicy. Leciejewski wraz z innymi księżmi uczest-
niczył tam w uroczystościach pogrzebowych. Po ich zakończeniu doszło do przepychanki, podczas 
której ks. Piotrowicz oskarżał innych o pijaństwo i napaść, jednak śledztwo nie potwierdziło tych 
zarzutów. W 1829 roku Leciejewski został ostatnim (jak się miało okazać) plebanem w Radzimiu. 
We wsi przeżył epidemię dżumy w 1831 roku, był także oskarżany przez sąsiada o kłusownictwo  
i alkoholizm, co jednak ponownie nie znalazło potwierdzenia w dochodzeniu przeprowadzonym 
przez konsystorz. W 1834 roku ze względu na fatalną sytuację finansową parafii uzyskał przeniesie-
nie i skierowano go do archidiecezji gnieźnieńskiej, gdzie w 1836 roku był proboszczem w Dąbrówce 
w dekanacie gnieźnieńskim.

49. Ks. Margoński (komendarz, lata 1836-…)
Pleban z Chojnicy.

50. Ks. Jakubowski (komendarz, lata …-1859)
Pleban z Chojnicy.
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Podczas badań prowadzonych na wyspie radzimskiej znaleziono sześć monet (pięć średnio-
wiecznych i jedną nowożytną). Liczba ta jest niższa w porównaniu ze znaleziskami na innych 
wielkopolskich stanowiskach grodowych w Gieczu, na Ostrowie Tumskim w Poznaniu czy na 

Ostrowie Lednickim. Ranga jednak tych trzech stanowisk jest nieporównywalna. Natomiast na sta-
nowiskach o podobnym charakterze i znaczeniu występują już zbliżone liczby monet – np. na grodzie 
w Lądzie pow. Słupca znaleziono osiem monet wczesnośredniowiecznych (sucHodolski 1978, s. 64).

1). Denar krzyżowy, typu VII – z pastorałem; chronologia: lata sześćdziesiąte-siedemdziesiąte  
XI wieku (ryc. 126)
Av.: Pastorał zwrócony w lewo z kulką pośrodku, z boku dwa kliny, wokół kulki, obwódka ciągła  
w otoku ślady perełkowania.
Rv.: Krzyż kawalerski, w kątach na przemian duże kulki i kliny z mniejszymi kulkami bez otoku.
Srebro, waga 0,788 g, średnica 11,7 mm.
Mennica: Nieokreślona mennica saksońska.
Lokalizacja: Radzim stan. 1, wykop II, warstwa VI, nr inw.: 29/08.
Uwagi: Moneta o podniesionych brzegach.
literatura: Gumowski 1939, nr 986-987.

Ryc. 126. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. 
gm. Murowana Goślina. Awers i rewers  
denara krzyżowego typu VII – z pasto-
rałem

Fig. 126. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1,  
Murowana Goślina Commune. Cross 
penny, type VII, with a crosier; obverse 
and reverse 

Ryc. 127. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. 
gm. Murowana Goślina. Awers i rewers  
denara krzyżowego typu VII – z pasto-
rałem

Fig. 127. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1,  
Murowana Goślina Commune. Cross 
penny, type VII, with a crosier; obverse 
and reverse

Ryc. 128. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. 
gm. Murowana Goślina. Awers i rewers  
denara krzyżowego, typu V – z krzyżem 
perełkowym

Fig. 128. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1,  
Murowana Goślina Commune. Cross 
penny, type V, with a pelleted cross. 
Obverse and reverse 

3). Denar krzyżowy, typu V – z krzyżem perełkowym; chronologia: druga połowa XI wieku (ryc. 128). 
Av.: Krzyż w obwódce karbowanej z trzema perełkami na końcach, w otoku trójkąty i pojedyncze 
litery X, V.
Rv.: Krzyż kawalerski w obwódce karbowanej, w otoku trójkąty i pojedyncza litera X.
Srebro, waga 0,671 g, średnica 15,4-15,1 mm.
Mennica: Nieokreślona mennica saksońska.
Lokalizacja: Moneta została znaleziona we wschodniej części Ostrowa Radzimskiego podczas badań 
powierzchniowych.
Uwagi: Moneta o podniesionych brzegach częściowo nieczytelna (niedobita ?). 
Literatura: Zbliżona do Gumowski 1939, av. do nr 624, rv. do nr 540.

2). Denar krzyżowy, typu VII – z pastorałem; chronologia: lata sześćdziesiąte-siedemdziesiąte  
XI wieku (ryc. 127)
Av.: Pastorał zwrócony w prawo ze zgrubieniem pośrodku, z boków dwa kliny, wokół kulki obwódka 
karbowana, w otoku ślady perełkowania i klinów.
Rv.: Krzyż kawalerski, w centrum krzyża perełka, w kątach na przemian duże kulki i kliny z mniej-
szymi kulkami, otok ciągły.
Srebro, waga 0,706 g, średnica 12,2-12,1 mm.
Mennica: Nieokreślona mennica saksońska.
Lokalizacja: Radzim stan. 1, wykop II, warstwa IV, nr inw.: 32/09.
Uwagi: Moneta o podniesionych brzegach.
Literatura: Zbliżona do Gumowski 1939, nr 990-991.

4). Naśladownictwo denara kolońskiego; chronologia, koniec XI wieku (ryc. 129).
Av.: W polu częściowo widoczny portal świątyni. W legendzie otokowej widoczne dwie litery HT. 
Otok ciągły.
Rv.: W trzech rzędach S, niżej IIIIO  [O.] – GA. Bez otoku.
Srebro, waga 1,124 g, średnica 19,5 mm.
Mennica: Nieokreślona.
Lokalizacja: Radzim stan. 1, warstwa III, wykop II, nr inw.: 23/09.
Uwagi: Moneta nieczytelna (niedobita ?). 
literatura: dannenBerG 1898, nr 1782.
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6). Szeląg koronny, wybity za panowania Jana Kazimierza (1648-1668); chronologia: 1663 rok (ryc. 
131).
Av.: W otoku napis: IOAN CAS·REX. W polu głowa Jana Kazimierza zwrócona w prawo.
Rv.: W otoku napis: SOLID REG herb Ślepowron POL[O 1]663. W polu: ukoronowany orzeł z herbem 
Wazów na piersi.
Miedź, waga 1,287 g, średnica 15,8 mm.
Mennica: Ujazdów.
Lokalizacja: Radzim stan. 1, warstwa IIa, wykop II B, nr inw.: 33w/03.
Literatura: niemirycz 1982.

5). Brakteat guziczkowy; chronologia: druga połowa XIII-pierwsza połowa XIV wieku (ryc. 130).
Av.: Lilia o trzech korzeniach.
Srebro, waga 0,145 g, średnica 14,7 mm.
Mennica: Nieokreślona.
Lokalizacja: Radzim stan. 1, warstwa I-III, wykop II, nr inw.: 30w/08.
Uwagi: Moneta uszkodzona.

Ryc. 130. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. 
gm. Murowana Goślina. Awers i rewers 
brakteatu guziczkowego

Fig. 130. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1,  
Murowana Goślina Commune. Button-
-type bracteate; obverse and reverse 

Ryc. 131. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. 
gm. Murowana Goślina. Awers i rewers  
szeląga koronnego

Fig. 131. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1,  
Murowana Goślina Commune. Crown 
shilling; obverse and reverse

Z najstarszych średniowiecznych faz zasiedlenia wyspy (trwających kolejno w VIII-IX wie-
ku i od drugiej połowy X wieku po pierwszą połowę XI wieku) nie zostały zarejestrowane znaleziska 
monet. W porównaniu ze znaleziskami w innych grodach wielkopolskich nie jest to wyjątkowa sy-
tuacja. Z okresów przed połową wieku XI zarejestrowano niewielką liczbę monet nawet w głównych 
grodach wielkopolskich. 

 Na grodzie wczesnopiastowskim zniszczonym w wyniku pożaru w połowie XI wieku odkry-
to osadnictwo datowane na drugą połowę X-drugą połowę XII wieku. W tej fazie starsze fortyfikacje 
zostały częściowo rozplantowane i zajęte pod osadnictwo. 

Z warstw archeologicznych uformowanych podczas funkcjonowania osady otwartej pocho-
dzą dwa denary typu VII, które wydobyto z wykopu II (warstwa VI i IV). Trzeci denar, który można 
łączyć z tym okresem, to krzyżówka typu V wybita około połowy XI wieku. Moneta odkryta została 
w humusie podczas badań powierzchniowych we wschodniej części wyspy. Przesunięcie w pionie 
zabytku na złoże wtórne (humus) mogło być wynikiem działania siły przyrody. Obecnie bowiem ob-
szar wyspy jest miejscem silnie zalesionym, na którym żerują zwierzęta.

Najstarszymi monetami wydobytymi podczas wykopalisk w Radzimiu są zatem denary 
krzyżowe typu V (jeden egzemplarz) i typu VII (dwie monety). Należą one do krzyżówek młod-
szych typów i są charakterystyczne dla stanowisk wielkopolskich obejmujących swoją chronologią 
drugą połowę XI wieku. Denary krzyżowe są to w większości anonimowe monety o podniesionych 
brzegach, na których przynajmniej po jednej stronie umieszczono motyw krzyża. Dyskusja na te-
mat pochodzenia „krzyżówek” toczy się w literaturze polskiej oraz niemieckiej już od ponad stu lat 
(kierSnowSki 1960, s. 191, tam dalsza literatura). Pogląd o ich polskim pochodzeniu wyraził Marian 
Gumowski, który dokonał pełnej klasyfikacji denarów krzyżowych, dzieląc je na osiem głównych 
typów. Następnie rozdzielił je pomiędzy polskie stolice biskupstw (Gumowski 1939). Już jednak Ry-
szard Kiersnowski obalił tę tezę, dowodząc, że są to przede wszystkim monety saskie wybijane  
w niemieckich mennicach biskupich z przeznaczeniem na rynki wschodnie (kierSnowSki 1960,  
s. 191-203). Nowsze badania jednak wykazały, że istnieją denary krzyżowe wybite tym samym 
stemplem, co monety palatyna Sieciecha. Takie połączenie stempli świadczyłoby o wybijaniu obu 
serii monet na ziemiach polskich (kędzierski 1998, s. 32-36). Denary z Radzimia uznać jednak trzeba, 
ze względu na obecny stan badań, za efekt pracy mennic działających w Saksonii. 

 Grupa trzech denarów związanych z osadą funkcjonującą od połowy XI wieku po koniec XII 
wieku stanowi połowę całości zbioru numizmatów znalezionych na Ostrowie Radzimskim. Wydaje 
się zatem, że w tym okresie osadnictwo było wyjątkowo intensywne, szczególnie na tle znalezisk  
z późniejszych wieków.

Kolejny denar odkryty na wyspie jest monetą naśladowczą – imituje na rewersie stem-
pel monet kolońskich. Emisje denarów Kolonii z lat 940-1024 wywarły ogromny wpływ na inne  

Ryc. 129. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. 
gm. Murowana Goślina. Awers i rewers  
naśladownictwa denara kolońskiego

Fig. 129. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1,  
Murowana Goślina Commune. Imita-
tion of a Cologne pfenning; obverse 
and reverse
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wczesnośredniowieczne mennice niemieckie. Przejawia się to naśladownictwami wybijanymi przez 
mennice zachodnioniemieckie, fryzyjskie i saskie. Warsztaty te zachowywały charakterystyczny 
trójwersowy napis: „S COLONIA AG” (Santa Colonia Agrippina).

 Rewers naśladowniczego denara znalezionego na Ostrowie Radzimskim jest lustrzanym 
odbiciem stempla charakterystycznego dla monet kolońskich. Na częściowo nieczytelnym awersie 
widnieje natomiast zarys świątyni i fragment legendy otokowej (typ ratyzboński ?). Walter Häver-
nick w swojej monografii monet kolońskich datuje tę odmianę na XI wiek (HäVernick 1935, nr 175). 
Obecnie tej odmiany naśladownictwa denarów kolońskich nie uznaje się za efekt działania żadnej  
z mennic niemieckich. Moneta przypisywana jest do grupy monet (powiązanych ze sobą stemplami) 
emitowanych prawdopodobnie na obszarze ziem polskich w XI wieku po 1018 roku. Wskazuje na to 
głównie rozrzut znalezisk koncentrujący się na ziemiach polskich (iliScH 2005, s. 191-194).

Na powierzchni monety znajduje się szereg nacięć, które w literaturze pierwotnie nazywano 
„probermarken”, wskazując jako przyczynę ich powstania chęć sprawdzenia jakości srebra. Obecnie 
stosuje się neutralną nazwę „pecks”. Zjawisko nacinania monet na dużą skalę funkcjonowało od IX 
do początków XII wieku. Nacinać monety mieli tylko Skandynawowie, Połabianie, Pomorzanie i Po-
lanie. Początkowo nacięcia mogły być sprawdzeniem kruszcu, z jakiego została wykonana moneta, 
w późniejszym okresie była to już czynność magiczna, o czym świadczy liczba nacięć dochodząca 
niekiedy do stu (duczko 2002, s. 204). Na egzemplarzu z Radzimia jest ich kilkadziesiąt.

Naśladownictwo denara kolońskiego to czwarta moneta wybita w XI wieku. Omawiany denar 
znajdował się jednak w później datowanej warstwie nr III. Warstwa ta uformowała się podczas znisz-
czenia pierwszego grodu kasztelańskiego funkcjonującego na wyspie od końca XII do połowy XIII wie-
ku (patrz rozdział II). Trudno uważać, by moneta wybita w XI wieku znajdowała się w obiegu jeszcze 
w połowie XIII wieku, choć liczba nacięć na powierzchni monety mogłaby wskazywać na długi czas 
obiegu. Najprawdopodobniej denar dostał się do tak późno datowanej warstwy w wyniku gwałtowne-
go zniszczenia budynku kasztelanii lub porządkowania terenu bezpośrednio po spaleniu obiektu.

 Kolejnym numizmatem znalezionym na grodzisku w Radzimiu jest moneta z jednostron-
nie wybitym przedstawieniem. Cienka blaszka, z której wykonano krążek monety, została wzmoc-
niona dookolnym wałem. Powstałe w ten sposób denary na obszarze Polski przyjęło się nazywać 
brakteatami guziczkowymi. W Polsce typy guziczkowe były wybijane w okresie od lat sześćdzie-
siątych-siedemdziesiątych XIII wieku do pierwszej połowy XV wieku (koPicki 1997, s. 93). Na Dol-
nym Śląsku natomiast jednostronne monety z dookolnym wałem pojawiają się wcześniej, w latach 
czterdziestych-pięćdziesiątych XIII wieku, i należą do typu tzw. brakteatów szerokich (garBaczewSki 
2002, s. 26). Terminy „brakteat guziczkowy i brakteat szeroki” opierają się na danych metrologicz-
nych (średnica i ciężar). Metrologia monety z Radzimia zbliżona jest do brakteatów guziczkowych 
wybijanych w Wielkopolsce oraz na Pomorzu.

 Wizerunek na omawianym brakteacie przedstawia lilię o trzech cienkich korzeniach i pio-
nowo w dół skierowanych bocznych płatkach podwiniętych na końcach. Autor nie zna identyczne-
go wyobrażenia ani na polskich, ani na śląskich brakteatach. Wyobrażenie lilii jest jednak bardzo 
popularnym przedstawieniem umieszczanym na monetach i może być łączone z wieloma ośrodka-
mi menniczymi. Lilie występują zarówno na anonimowych brakteatach śląskich (np. friedensBurG 
1931, nr 1094), jak i na monetach pomorskich (np. koPicki 1995, nr 204). Z tego powodu trudno usta-
lić miejsce wybicia brakteata, a także dokładniej datować emisję. Popularny w symbolice średnio-
wiecznej motyw lilii utożsamiany jest z dziewictwem, duszą dążącą do nieba i godnością królewską.

 W okresie kiedy brakteat znajdował się w obiegu, kasztelania w Radzimu została właśnie 
odbudowana (w połowie XIII wieku) i funkcjonowała do pierwszej połowy XIV wieku. Monetę za-
rejestrowano na złożu wtórnym w osuwisku warstw, z których najstarsza datowana jest od połowy 
XIV wieku i prawdopodobnie w niej brakteat został zdeponowany, co przesunęłoby emisję samej 
monety na początek XIV wieku.

 Najmłodszą monetą znalezioną na wyspie jest szeląg Jana Kazimierza. Te miedzia-
ne monety nazywane są – od nazwiska pomysłodawcy ich emisji Tytusa Liwiusza Boratiniego –  

boratynkami. Bite były w latach 1659-1666 w siedmiu mennicach na obszarze Rzeczpospolitej Oboj-
ga Narodów: Krakowie, Ujazdowie, Wilnie, Brześciu, Oliwie, Kownie oraz Malborku. Oficjalnie wybito  
1,6 miliarda sztuk tych monet, drugie tyle wybito fałszywych. Boratynki są monetami nowożytny-
mi najczęściej znajdowanymi w trakcie badań archeologicznych, z wyjątkiem ziem należących do 
Prus Królewskich, gdzie Stany Pruskie już w 1658 roku zapowiedziały, że monety tej przyjmować nie 
będą (żaBiński 1981, s. 125). Szelągi Jana Kazimierza znajdowały się w obiegu do reform Stanisława 
Augusta z 1766 roku czyli ponad sto lat.

 Moneta została zarejestrowana w warstwie IIa zawierającej relikty fundamentu kamien-
nego obiektu funkcjonującego do pierwszej połowy XIV wieku. Rozbiórka fundamentu trwała aż do 
czasów nowożytnych (patrz rozdział II), co można wiązać z wsią istniejącą do XX wieku po lewej 
stronie Warty. 

 Powyższe pojedyncze znaleziska monet z wyspy są najprawdopodobniej zgubami. Zasta-
nawiający jest fakt, że aż cztery monety zostały wybite w XI wieku (trzy denary krzyżowe i jeden 
denar typu kolońskiego). Tylko jedna moneta wiąże się z okresem, kiedy Radzim pełnił funkcję gro-
du kasztelańskiego poświadczoną źródłami historycznymi. Jedyna moneta nowożytna reprezentu-
je emisje Jana Kazimierza, którego szelągi masowo występują na stanowiskach archeologicznych  
w Wielkopolsce. W tym wypadku tak późna moneta mogła się znaleźć na opuszczonym w pierwszej 
połowie XIV wieku grodzie podczas wybierania materiału budowlanego z reliktów muru.

 Chronologia emisji odkrytych monet pokrywa się częściowo z okresem, kiedy Radzim od-
grywał w państwie Piastów ważną rolę z racji położenia przy brodzie na Warcie (od drugiej połowy 
X po pierwszą połowę XIV wieku). Usytuowanie grodu na przecięciu szlaków handlowych z pewno-
ścią ułatwiało przepływ towarów i kruszcu monetarnego. Nie zarejestrowano na stanowisku monet 
wybitych przed 1050 rokiem, co nie jest zaskakujące ze względu na niewielką liczbę znalezisk poje-
dynczych monet z tego czasu z Wielkopolski. Zmniejszenie liczby monet znalezionych w Radzimiu 
w okresie od połowy XIII wieku do pierwszej połowy XIV wieku do jednego egzemplarza mogło być 
spowodowane odsunięciem osady od grodu kasztelańskiego, który to był głównym przedmiotem  
badań archeologicznych. 
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Z Ostrowa Radzimskiego oraz jego najbliższej okolicy pochodzi stosunkowo nieliczny, ale bar-
dzo różnorodny zespół militariów. Składają się na niego przykłady broni siecznej, obuchowej, 
drzewcowej, strzelczej oraz oporządzenie jeździeckie z okresu starożytności, średniowiecza  

i nowożytności. Zbiór ten ma różne pochodzenie. Część przedmiotów to tzw. znaleziska luźne, pozy-
skane m.in. z koryta rzeki Warty, inne pochodzą z badań archeologicznych i mają udokumentowany 
kontekst chronologiczny.

Pierwsze odkryte w okolicach Ostrowa Radzimskiego zabytki pozyskano w latach 1888-
1892 podczas prac polegających na oczyszczaniu i pogłębianiu koryta Warty prowadzonych przez 
pruski Królewski Inspektorat Budownictwa Wodnego. W trakcie regulacji rzeki znaleziono liczne 
przedmioty pochodzące z różnych epok, wykonane z kamienia, brązu i żelaza. Przedmioty te znala-
zły się w prywatnych kolekcjach i sukcesywnie były przekazywane do zbiorów muzealnych89.

Szczególną uwagę znalazcy i badacze zwrócili na wykonane z brązu elementy uzbrojenia: 
pięć sztyletów, cztery miecze, dwa groty włóczni i pięć siekierek, które datować można na okres 
kultury łużyckiej (fazy BB2-BD epoki brązu, tj. lata 1500-1200 p.n.e.). Zauważono, że przedmioty te 
mogą stanowić elementy rozwleczonego skarbu brązów lub ślady miejsca kultowego związanego  
z obrządkiem akwatycznym (kaczmarek 2005, s. 135). Mniej prawdopodobna jest hipoteza upatrują-
ca w tym miejscu przeprawy przez Wartę – znaleziska byłyby przedmiotami zagubionymi podczas 
przekraczania rzeki lub skumulowanym wyposażeniem topielców (kaczmarek, SilSka 2008, s. 25).  
Do tego zbioru, dziś w dużej części zaginionego, być może należy włączyć znaleziony w 2015 roku 
grot włóczni (tabl. 28:2, ryc. 132). Grot wydobyto z koryta Warty około 1,5 km powyżej Radzimia 
podczas bardzo niskiego stanu wód90. Formą nawiązuje on do zabytków odkrytych w XIX wieku.  
W tulejce ciągnącej się przez całą długość grotu zachował się fragment drzewca, który był przy-
twierdzony do grotu za pomocą brązowego nitu.

Oprócz znalezisk pradziejowych w kolekcjach pochodzących z okolicy Ostrowa Radzimskie-
go znajdowały się m.in.: datowany na wczesne średniowiecze topór żelazny oraz sześć toporków 
i trzy groty broni drzewcowej datowane na średniowiecze/nowożytność (jaSnoSz 1984, s. 88, ryc. 
174:a). Najprawdopodobniej z koryta Warty z okolicy wyspy radzimskiej pochodzi również miecz 
żelazny (jaSnoSz 1984, s. 90, ryc. 174b).

Kolekcję militariów z rzeki wzbogacają przedmioty odkryte podczas prowadzonych od 2002 
roku badań archeologicznych. Obok licznych zabytków świadczących o poziomie życia mieszkań-
ców Ostrowa Radzimskiego pozyskano również dwadzieścia dwie sztuki uzbrojenia związane z mi-
litarną przeszłością tego miejsca.

Najstarsze znaleziska uzbrojenia pochodzące bezpośrednio z wyspy radzimskiej datowane 
są na wczesne średniowiecze. Z warstw formujących się w okresie od drugiej połowy XI do końca 
XII wieku pozyskano dwa wędzidła oraz dwa kuliste przedmioty z kamienia. Z warstw datowanych 
na okres od końca XII do połowy XIII wieku pochodzi grot bełtu. Kolejne dwa groty bełtów oraz grot 
strzały i wędzidło pozyskano z poziomów odpowiadających czasom od drugiej połowy XIII do po-
łowy XIV wieku. Z warstw humusowych formujących się po upadku kasztelanii – datowanych na 
okres po połowie XIV wieku pochodzą trzy groty bełtów, osiem kul broni palnej oraz trzewik pochwy 
miecza. Omówiony powyżej zbiór uzupełniają przedmioty, dla których brak określonego kontekstu 
archeologicznego: dwa groty bełtów oraz grot strzały (chronologia – patrz rozdział II).

89 Znaleziska różną drogą trafiały do zbiorów niemieckiego Towarzystwa Historycznego Prowincji Poznańskiej (Historische 
Gesellschaft für die Provinz Posen), Towarzystwa Historycznego Muzeum Prowincjonalnego w Poznaniu (Provinzialmu-
seum), Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Museum für Völkerkunde w Berlinie. Obecnie część z nich znajduje 
się w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu (szczegółowe informacje – kaczmarek, silska 2008).

90 Brązowy grot włóczni, fragment siekiery/topora oraz żelazny przedmiot przypominający grot włóczni znaleźli, a następnie 
przekazali do zbiorów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Adam Aniołek oraz Szymon Żyła. 

Ryc. 132. Brązowy grot włóczni wydobyty z koryta Warty w 2015 roku w okolicy Radzimia

Fig. 132. Bronze spearhead recovered from the Warta river bed near Radzim in 2015 
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Broń biała

Miecz
Z koryta Warty, najpewniej z sąsiedztwa Ostrowa Radzimskiego, pochodzi miecz żelazny (ryc. 133)91. 
Znaleziono go w końcu XIX wieku zapewne podczas prac regulacyjnych na rzece (jaSnoSz 1984, s. 90). 
Miecz jest zachowany w całości, jednak ma złamaną głownię92. Długość oręża to 124 cm, z czego na 
głownię przypada 98,5 cm. Jej szerokość u nasady ma 5,5 cm, a zaopatrzono ją w dość szerokie, po-
jedyncze zbrocze. Długość rękojeści (21 cm) pozwala na zaklasyfikowanie broni do mieczy półtora-
ręcznych. Trzpień jest dość gruby, czworoboczny. Jelec jest prosty, lekko rozszerzający się przy koń-
cach (dł. 16 cm). Głowica jest dyskoidalna i przechodzi w zaoblony czworobok (5,2 cm wys. × 6,6 cm 
szer.). Na obu płazach zachowane są ślady znaków wykonanych żółtym metalem.

Miecz przypisano do typu XVIa, Hı, 5 według typologii Ewarta Oakeshotta (1964) (GŁosek 
1973, s. 147, kat. 34; 1984, s. 162). Na ziemiach polskich jest to stosunkowo licznie występujący ro-
dzaj broni białej, Marian Głosek wymienia 63 okazy tego typu (1984, s. 126). Miecze takie używane 
były najczęściej w końcu XIV i na początku XV wieku, choć znane są też egzemplarze datowane na 
początek XIV wieku. Mają one dość długą głownię, szeroką przy zastawie i zwężającą się ku szty-
chowi. W walce miecze te ze względu na swoją wielkość używane były zwłaszcza do cięć. Sztych 
pozwalał również na zadanie ciosu przez pchnięcie. Stan zachowania znaków na płazach niestety 
nie pozwala określić bliżej ich charakteru.

Trzewik pochwy miecza
Podczas powierzchniowej prospekcji archeologicznej grodziska w naruszonej przez dzikie zwierzęta 
glebie znaleziono dolne okucie pochwy miecza, tzw. trzewik (tabl. 13:18 patrz rozdział II, s. 170, ryc. 
134; Sankiewicz 2012). Jest to element garnituru mieczowego. Jego główne przeznaczenie było czysto 
utylitarne: wzmacniał i chronił dolną część pochwy przed uszkodzeniem, dodatkowo dzięki swoim 
walorom estetycznym mógł również podkreślać status właściciela.

Trzewik wykonano z metalu i zachował się on w stosunkowo dobrym stanie. Egzemplarz ra-
dzimski ma formę U-kształtną, zamkniętą od góry poprzeczną sztabką. W dolnej części zaopatrzono 
go w niewielki guzek o okrągłym przekroju. Wysokość okucia to 2,9 cm, szerokość 3,5 cm, waga 17,3 g. 
Wykonano je z blachy o grubości 2 mm. 

91 Miecz znajduje się w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, nr inw.: 1975:592. 
92 W literaturze zabytek funkcjonuje jako złamany, a w opisach i na rycinach brak informacji o odłamanej części (GŁosek 1973, 

s. 147, nr kat. 34, tabl. XXVI: 2; 1984, s. 162, nr kat 303; jaSnoSz 1984, s. 90).

Ryc. 133. Żelazny miecz znaleziony w końcu XIX wieku w Warcie w okolicy Radzimia

Fig. 133. Iron sword found in the late 19th century in the Warta River near Radzim

Tablica 28. Przedmioty znalezione w korycie Warty w okolicy Radzimia w 2015 roku, 1 – żelazny grot włóczni,  
2 – brązowy grot włóczni, 3 – topór żelazny (rys. Dorota Jagłowska, oprac. Andrzej Kowalczyk)

Plate 28. Artefacts recovered from the Warta river bed near Radzim in 2015, 1 – iron spearhead, 2 – bronze spear- 
head, 3 – iron axe (drawn by Dorota Jagłowska, prepared by Andrzej Kowalczyk)
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Egzemplarz ten należy do grupy trzewików ażurowych. Za pomocą dwóch sztabek ułożo-
nych ukośnie i zbiegających się w środkowej części poziomej górnej ramki osiągnięto podział przed-
niej części trzewika na trzy trójkątne pola. Boki okucia są również ażurowe – widoczny w całości 
jeden otwór ma kształt wydłużonego trójkąta. Na poziomej ramie zamykającej trzewik wykonano 
asymetrycznie umieszczony otwór o średnicy 2,3 mm, być może służący do przytwierdzenia okucia 
do pochwy za pomocą nitu. Przeprowadzona analiza metaloznawcza wykazała, że omawiany przed-
miot wykonano z mosiądzu o przewadze miedzi (około 89%) z dodatkiem cynku (5%) i domieszką 
ołowiu (około 5%)93. Wydaje się, że trzewik wykonano techniką kucia. Widoczne są ślady łączenia 
poszczególnych elementów.

 Znaleziska brązowych ażurowych okuć pochew mieczowych nie należą do zbyt częstych. 
Koncentrują się one w południowo-zachodnich Niemczech, pomiędzy Renem, Dunajem i Menem 
(kraBatH 2001, s. 65, 67, Karte 12). Tylko nieliczne znajdowane są poza tym terytorium. Trzewik 
radzimski jest jedynym tego typu znanym z ziem Polski. Na podstawie analogii wydaje się, że wła-
ściwe będzie datowanie przedmiotu na okres XIII-połowa XIV wieku, kiedy to na grodzie radzimskim 
znajdowała się siedziba kasztelana.

Broń obuchowa

Topory
W kolekcji uzbrojenia z okolicy Ostrowa Radzimskiego znajdują się dwa topory. Oba znaleziono  
w lub przy rzece. Pierwszy pozyskano podczas prac regulacyjnych i pogłębiania Warty przy wyspie 
radzimskiej w końcu XIX wieku (ryc. 135)94. Topór zachował się w dobrym stanie. Żeleźce jest ma-
sywne – waży 753 g. Osadę o owalnym świetle zaopatrzono w niewielkie trójkątne wąsy. Obuch jest 
zaokrąglony. Wąska szyjka przechodzi w bardzo szerokie asymetryczne ostrze zakończone podciętą 
brodą. Długość całkowita topora to 17,6 cm, pierwotna wysokość ostrza 14 cm (por. kotowicz 2014, 
s. 164), światło osady 4,5 × 3,5 cm (jaSnoSz 1984, s. 87-89). Topór można zaliczyć do typu Vc wg An-
drzeja Nadolskiego (1954, s. 46). Najwcześniej datowany okaz tego rodzaju topora pochodzi z war-
stwy kształtującej się w drugiej połowie X wieku przy przyczółku mostu wschodniego na Ostrowie 

93 Analizy wykonała Elżbieta Pawlicka w ramach programu „Wczesnośredniowieczne wyroby ze stopów miedzi w świetle 
analiz materiałoznawczych” realizowanego w Zakładzie Nauk Stosowanych PAN w Warszawie pod kierownictwem  
dr. inż. Zdzisława Hensla.

94 Dawniej w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, sygn. H.G. 480 (jaSnoSz 1984, s. 87-89), obecnie w Muzeum 
Regionalnym im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie (bez numeru inwentarza).

Lednickim. Taka konstrukcja broni zyskała większą popularność w XI i XII wieku. Analiza znalezisk 
pozwoliła na wysunięcie przypuszczenia o lokalnym, środkowoeuropejskim pochodzeniu tego typu 
toporów (kotowicz 2013, s. 72).

Kolejny egzemplarz broni obuchowej znaleziono w 2015 roku w korycie Warty (tabl. 28:3, 
ryc. 136). Żeleźce topora jest mocno uszkodzone, ma masywną, wyodrębnioną od dołu osadę o pół-
owalnym świetle. Obuch jest płaski. Dość szeroka szyjka zachowana jest fragmentarycznie. Brak 
ostrza nie pozwala na typologiczno-chronologiczną klasyfikację zabytku. Nic również nie można 
powiedzieć o wspomnianych przez dziewiętnastowiecznych znalazców sześciu toporkach wydato-
wanych na średniowiecze lub nowożytność (jaSnoSz 1984, s. 81-90).Ryc. 134. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Trzewik pochwy 

miecza nr id. MPP/A/2/09

Fig. 134. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Metal fitting 
of a scabbard, inv. MPP/A/2/09

Ryc. 135. Topór żelazny znalezio-
ny w pobliżu Radzimia 
w korycie Warty pod 
koniec XIX wieku

Fig. 135. Iron axe found in the 
Warta River near Ra-
dzim in the late 19th 
century

Ryc. 136. Topór żelazny znale-
ziony w korycie Warty 
w pobliżu Radzimia  
w 2015 roku

Fig. 136. Iron axe found in the 
Warta River near Ra-
dzim in 2015 
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Broń drzewcowa

Grot włóczni
Przykładem broni drzewcowej pochodzącym z okolicy Ostrowa Radzimskiego jest grot wydobyty  
z Warty podczas prac wodnych w XIX wieku (ryc. 137)95. Żelazny grot włóczni o długości całkowitej 
26 cm ma lancetowaty liść przedzielony wyraźnym żeberkiem biegnącym na całej długości ostrza. 
Ostrze jest szerokie i w najszerszym miejscu osiąga 4,2 cm. Tulejka grotu jest krótka i uszkodzona. 
Ze względu na kształt liścia wierzby grot można zaliczyć do typu V w klasyfikacji Andrzeja Nadol-
skiego (1954, s. 54) oraz podtypu Va wyróżnionego przez Piotra Świątkiewicza (2002, s. 42 i nn.).

 Groty tego typu są dość popularne na terenach Polski i datowane są głównie na okres od X 
do XII wieku, przy czym najliczniej występują w wieku XI (nadolski 1954, s. 54; świątkiewicz 2002,  
s. 42 i nn.; strzyż 2006, s. 65 i nn.; wilke 2014, s. 107 i nn.). 

 Wymiary oręża wskazują raczej na użytkowanie go jako elementu włóczni służącej do walki 
wręcz, incydentalnie jedynie wykorzystywanej do rzucania. Na podstawie grobowych znalezisk tej 
broni przyjmuje się, że zazwyczaj groty były osadzane na drzewcach około 2 m długości. Jednak jak 
pokazały znaleziska z Jeziora Lednickiego, drzewca mogły liczyć nawet ponad 3 m długości.

W okolicy Ostrowa Radzimskiego pozyskano również trzy 
groty broni drzewcowej, które wydatowano na średniowiecze lub 
nowożytność. Tak nikłe informacje oraz brak zarówno samych za-
bytków, jak i rycin nie pozwalają na wyciągnięcie jakichkolwiek 
konkretniejszych wniosków.

Z kolejnym egzemplarzem broni drzewcowej, również po-
chodzącym z koryta Warty, wiążą się istotne problemy interpreta-
cyjne (tabl. 28:1, ryc. 138). Przedmiot wyraźnie nawiązuje formą do 
grotów włóczni z poprzeczką, szeroko wykorzystywanych w okre-
sie wczesnego średniowiecza. Wątpliwości co do chronologii zabyt-
ku budzą z kolei jego proporcje i wykonanie sprawiające wrażenie 
dość topornego, co mogłoby sugerować, że mamy już do czynienia 
ze znacznie późniejszym, dziewiętnastowiecznym (?) naśladow-
nictwem. Z drugiej jednak strony zabytek wykazuje pewne cechy 
„bojowe”. Za taką funkcją przemawiają wyraźnie widoczne ości na 
płazach ostrza. Interpretacji nie ułatwia niepewny kontekst odkry-
cia przedmiotu. Wydaje się, że z ostatecznymi wnioskami poczekać 
należy na wyniki analiz specjalistycznych.

Broń strzelcza

Groty strzał
Z grodziska pochodzą dwa groty strzał. Oba mają tulejki do osa-
dzenia drzewca. Pierwszy z nich ma liść z zadziorami (tabl. 13:19, 
ryc. 139:6), co pozwala go umieścić w ramach typu I wydzielonego 
przez Andrzeja Nadolskiego (1954, s. 64). Jest to najczęściej spo-
tykana na ziemiach polskich odmiana grotu, bardzo pospolita i jak 
większość kategorii grotów broni miotającej niepodlegająca prze-
mianom, przez co jest mocno nieczuła chronologicznie. 

95 Dawniej w zbiorach MfV w Berlinie, nr inw. Id 2102 (jaSnoSz 1984, s. 89).

Ryc. 137. Grot włóczni

Fig. 137. Spearhead

 Drugi egzemplarz reprezentuje typ 
liściasty bez zadziorów (tabl. 13:21, ryc. 
139:5). Ostrze ma kształt lancetowaty. Grot 
można przypisać do typu II Andrzeja Nadol-
skiego (1954, s. 64). Nie jest tak pospolity 
jak okazy z zadziorami, ale podobnie jak 
one ma długą tradycję użytkowania na ob-
szarach Słowiańszczyzny Zachodniej.

Groty tego typu były bardzo popu-
larne na obszarze Polski w całym średnio-
wieczu i przez większość okresu nowożyt-
nego. Jeden z grotów radzimskich (nr id. 
26/03) na podstawie stratygrafii można 
przypisać do okresu od połowy XIII do poło-
wy XIV wieku. Drugi niestety nie ma okre-
ślonego kontekstu znalezienia.

Groty bełtów
Podczas badań na grodzisku znaleziono 
osiem grotów bełtów (tabl. 13:1-8, ryc. 
139:1-4, 7-10). Reprezentują one dwa typy: 
z tulejką i z trzpieniem.

 Do pierwszej z wymienionych ka-
tegorii należy siedem egzemplarzy, sposób 
ich osadzenia na drzewcu pozwala je przy-
pisać do typu I Andrzeja Nadolskiego (1954, 
s. 65). Wszystkie mają graniasty kolec,  

Ryc. 138. Żelazny grot włóczni wydobyty z koryta 
Warty w okolicy Radzimia w 2015 roku

Fig. 138. Iron spearhead recovered from the Warta 
river bed near Radzim in 2015 

Ryc. 139. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Groty strzał i bełtów

Fig. 139. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Arrowheads and crossbow boltheads
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w przekroju romboidalny lub prostokątny. Pięć jest masywnych i ciężkich, natomiast dwa są lżejsze 
i smuklejsze. Jeden grot zachował się tylko we fragmencie w postaci tulejki.

Tylko jeden egzemplarz zaopatrzony jest w trzpień (tabl. 13:1, ryc. 154 – ryciny 146-163, 
patrz katalog, ss. 303-312); typ II Andrzeja Nadolskiego – 1954, s. 65). Ma on masywny, romboidalny 
w przekroju kolec. Groty z trzpieniem są rzadziej spotykane w materiale archeologicznym niż egzem-
plarze z tulejką. Duże zbiory grotów z trzpieniem pochodzą z piętnastowiecznych wież rycerskich  
w Słoszewach, pow. Brodnica (kola, wilke 1976) i Plemiętach, pow. Grudziądz (kola, wilke 1985). 

Graniaste groty bełtów należą do powszechnych znalezisk i były używane masowo od  
XII do XVI wieku w całej Europie poza Rusią, gdzie kusza najpewniej się nie przyjęła (nadolski 1954, 
s. 65). Znajomość tej broni na ziemiach polskich poświadczona jest w kronice Anonima tzw. Galla 
od początków XII wieku (anonim tzw. Gall 2008, III 8). Na podstawie stratygrafii stanowiska część 
grotów bełtów można przypisać do okresu, w którym na Ostrowie Radzimskim funkcjonowała sie-
dziba kasztelana: jeden egzemplarz (nr id. 29/12, tabl. 13:5, ryc. 155) pochodzi z warstw związanych  
z budynkiem funkcjonującym od końca XII do połowy XIII wieku, dwa inne (nr id. 30/03, 3/05, tabl. 
13:3-4, ryc. 148-149) pozyskano z warstw kształtujących się od połowy XIII do połowy XIV wieku, 
pozostałe pochodzą z humusu lub nie mają określonego kontekstu znalezienia.

Kuliste przedmioty kamienne

Z nawarstwień kształtujących się w okresie wczesnego średniowiecza (połowa XI-XII wiek) pozy-
skano dwa kuliste przedmioty kamienne (ryc. 140-141). Niekiedy tego typu znaleziska interpretuje 
się jako pociski do procy. Proca to prosta broń miotająca, do której wykonania zazwyczaj wykorzy-
stywano materiały organiczne: skórę i ewentualnie drewno. Za pociski służyły m.in. kamienne kule 
(por. wrzesiński 2000). Znikome informacje historyczne na temat procy oraz niejednoznaczność in-
terpretacyjna znalezisk sprawiają, że nie jest to często identyfikowany rodzaj uzbrojenia. Niezaprze-
czalnie istnieje jednak możliwość wykorzystania kamiennych kul jako pocisków. Za takie uznaje się 
zazwyczaj niewielkie obrobione lub naturalne kamienie o kształcie zbliżonym do kuli, owalne lub 
lekko spłaszczone. Służyć one mogły zarówno jako broń myśliwska, np. do polowania na ptaki, jak  
i znajdowały zastosowanie w wojskowości.

Kulki kamienne z Ostrowa Radzimskiego  
o przybliżonych wymiarach i wadze zostały wykonane 
z diorytu i kwarcytu96. Istnieje potencjalna możliwość 
wykorzystania ich jako pocisków do procy (Gradowski 
1975, s. 434). Przemawiać za nią może również kon-
tekst odkrycia przedmiotów, zalegały one w warstwie 
kulturowej o niewielkiej kamienistości i zdecydowanie 
wyróżniały się spośród rzadko rejestrowanego tam ma-
teriału skalnego.

96 Analizę specjalistyczną wykonał profesor Janusz Skoczylas z Instytutu Geologii UAM w Poznaniu, za co składamy mu  
serdeczne podziękowania. 

Skórzane fragmenty procy pozyskano 
podczas badań archeologicznych prowadzo-
nych w Gdańsku (wiklak 1957) i Szczecinie 
(cnotliwy, leciejewicz, Łosiński 1983), a ka-
mienie identyfikowane jako pociski pochodzą 
m.in. z grobów na cmentarzysku w Dziekano-
wicach przy Ostrowie Lednickim (wrzesińscy 
1993, s. 178; wrzesiński 2000).

Ołowiane pociski broni palnej

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o stosunkowo młodych militariach odkrytych na grodzie ra-
dzimskim podczas badań powierzchniowych. Zarejestrowano wówczas osiem ołowianych pocisków 
do broni palnej. Cztery z nich pochodziły z broni czarnoprochowej ładowanej odprzodowo. Z tych 
trzy były to okrągłe kule ołowiane o kalibrach: 1,66 cm; 1,52 cm i 1,47 cm (tabl. 13:10, 14, 16, ryc. 
156-158). Czwarty stanowi przykład pocisku kompresyjnego do karabinu pruskiego lub hanower-
skiego z połowy wieku XIX i ma kaliber 1,39 cm (tabl. 13:15, ryc. 159). Z kolei pozostałe cztery poci-
ski pochodziły już z broni ładowanej odtylcowo, przy czym dwa z nich z któregoś z modeli Mausera  
(tabl. 13:12, 13, ryc. 160-161), natomiast pozostałe dwa ze względu na stopień deformacji pozostały 

Ryc. 140. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana 
Goślina. Kula kamienna nr id. MPP/A/9/12 – pocisk 
do procy

Fig. 140. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Go-
ślina Commune. Catapult stone, inv. MPP/A/9/12 

Ryc. 142. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Ołowiane pociski broni palnej

Fig. 142. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Lead bullets

Ryc. 141. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1.  
gm. Murowana Goślina. Kula kamienna 
nr id. MPP/A/36/02 – pocisk do procy

Fig. 141. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1,  
Murowana Goślina Commune. Catapult 
stone, inv. MPP/A/36/02 
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Ryc. 145. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. 
Fragment wędzidła nr id. MPP/A/42/08

Fig. 145. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commu-
ne. Fragment of a bit, inv. MPP/A/42/08

Przedstawione powyżej elementy uzbrojenia odkryte na Ostrowie Radzimskim i w jego naj-
bliższej okolicy wskazują na wysokie znaczenie tego ośrodka w średniowieczu. Zauważalny jest 
brak pewnych znalezisk uzbrojenia związanych z funkcjonowaniem na wyspie grodu wczesnośre-
dniowiecznego. I topór, i grot włóczni pozyskane z Warty mogły się w niej znaleźć zarówno w XI, jak 
i XII wieku, kiedy na Ostrowie mamy do czynienia z osadnictwem otwartym. Z warstw datowanych 
na ten okres pochodzą kulki kamienne – potencjalne pociski do procy, a także dwa wędzidła. Przy-
rost militariów zauważalny jest w okresie, w którym Ostrów Radzimski stał się faktyczną siedzibą 
kasztelana. Okresowi od połowy XIII do połowy XIV wieku najpewniej przypisać można znaleziska 
trzewika pochwy miecza, grotów bełtów i strzał oraz wędzidło. Być może przy końcu tego okresu lub 
tuż po nim w wodach Warty zagubiono miecz – symbol stanu rycerskiego. Znalezisko to wieńczy 
okres rozwoju i ważkości siedziby rycerskiej. Ołowiane pociski do broni palnej świadczą o epizodycz-
nym odwiedzaniu grodziska radzimskiego w okresie nowożytności.

Katalog militariów średniowiecznych i nowożytnych

1. Miecz (ryc. 133)
Nr id. MAP 1975:592
Długość: 124 cm
Długość głowni: 98,5 cm (złamana)
Szerokość głowni: 5,5 cm 
Długość rękojeści: 21 cm
Długość jelca: 16 cm
Wymiary głowicy: 5,2 cm wys. × 6,6 cm
Opis: żelazny miecz ze zwężającą się głownią, w której wykonano dość szerokie, pojedyncze zbrocze. 
Rękojeść półtoraręczna z czworobocznym trzpieniem. Jelec prosty, lekko rozszerzający się przy koń-
cach. Głowica jest dyskoidalna, przechodząca w zaoblony czworobok. Na obu płazach zachowane 
są ślady znaków wykonanych żółtym metalem. Głownia złamana. Miecz typu XVIa, Hı, 5 według 
typologii Ewarta Oakeshotta (1964).
Literatura: GŁosek 1973, s. 147, kat. 34; 1984, s. 162; jaSnoSz 1984, s. 90, ryc. 174:b

Ryc. 143. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Wędzidło nr id. MPP/A/16/06

Fig. 143. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Bit, inv. MPP/A/16/06

Ryc. 144. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Wędzidło nr id. MPP/A/53/12

Fig. 144. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Bit, inv. MPP/A/53/12

niezidentyfikowane (tabl. 13:9, 11, ryc. 162-163). Ten niewielki zespół jest o tyle interesujący, że gru-
puje w jednym miejscu pociski do broni przestarzałej – odprzodowej – oraz stosunkowo zaawanso-
wane technologicznie jeszcze tępołukowe, ale już niewielkiego kalibru. Ta rozpiętość technologiczna 
zdradza nie tyle długą chronologię użytkowania tego miejsca jako strzelnicy, ile wskazuje na to, że 
posługiwano się tutaj różnorodnym uzbrojeniem od nowoczesnego po egzemplarze kolekcjonerskie. 
Najprawdopodobniej zatem jeszcze w drugiej połowie XIX lub na początku XX wieku spotykali się 
tutaj członkowie lokalnego bractwa kurkowego, być może z Murowanej Gośliny.

Oporządzenie jeździeckie

Wędzidła
Jedyne odkryte na Ostrowie Radzimskim elementy rzędu końskiego to fragmenty uzd w postaci 
trzech wędzideł (tabl. 13:17, 20, 22, ryc. 143-145). Wszystkie reprezentują typ o dwuczłonowym 
międzyzębiu zakończonym obustronnie kółkami (pierścieniami), do których przymocowywano wo-
dze oraz rzemienie ogłowia. Dwa zachowały się w całości, jeden w połowie. Międzyzębia wykonano  
z żelaznych sztabek połączonych haczykowatymi zagięciami, na wolnych końcach zaopatrując je 
w żelazne kółka wodzowe. Elementy te w dwóch przypadkach wykonano z drutu okrągłego w prze-
kroju, w jednym z rozklepanej na płasko blachy. Wędzidła tego typu zostały określone jako typ I  
w typologii Andrzeja Nadolskiego (1954, s. 87). Ze względu na prostą technikę wykonania wyroby 
tego rodzaju były bardzo popularne i mają szeroki zasięg występowania oraz chronologię rozciągnię-
tą od wczesnego średniowiecza po XX wiek. Dwa z omawianych egzemplarzy (nr id. 42/08, 53/12, 
tabl. 13:20, 22, ryc. 144-145) pozyskano z warstw kształtujących się od połowy XI i w XII wieku. 
Trzeci (nr id. 16/06, tabl. 13:17, ryc. 143) pochodzi z okresu funkcjonowania siedziby kasztelańskiej 
(połowa XIII-połowa XIV wieku).
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2. Trzewik pochwy miecza (ryc. 134)
Nr id. MPP/A/2/09
Wysokość: 2,9 cm
Szerokość: 3,5 cm
Waga: 17,3 g
Opis: częściowo uszkodzony U-kształtny trzewik ażurowy wykonany z mosiądzu
Literatura: Sankiewicz 2012

3. Topór (ryc. 135)
Nr id. b/n, Muzeum Regionalne im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie
Długość całkowita: 17,6 cm
Wysokość ostrza pierwotna: 14 cm (obecna 9 cm)
Światło osady: 4,5 × 3,5 cm
Waga: 753 g
Opis: żelazny topór z wąską szyjką przechodzącą w bardzo szerokie asymetryczne ostrze zakończo-
ne podciętą brodą. Osada o owalnym świetle z niewielkimi trójkątnymi wąsami. Obuch zaokrąglony. 
Końcówka brody odcięta, w szyjce wykonane wiercenie najpewniej celem wykonania analiz meta-
loznawczych. Topór typu Vc wg typologii Andrzeja Nadolskiego (1954, s. 46).
Literatura: jaSnoSz 1984, s. 87-89, ryc. 174a; kotowicz 2014, s. 164

4. Topór (ryc. 136)
Nr id. MPP/A/1/2015
Długość całkowita: 9,1 cm
Wysokość osady: 8,4 cm
Światło osady: 2,3 × 4,3 cm
Waga: 425 g
Opis: żeleźce jest mocno uszkodzone, ma masywną, wyodrębnioną od dołu osadę o półowalnym 
świetle. Obuch jest płaski. Dość szeroka szyjka zachowana jest fragmentarycznie. Brak ostrza.

5. Grot włóczni (ryc. 137)
Nr id. – 
Długość całkowita: 26 cm
Maksymalna szerokość ostrza: 4,2 cm
Opis: żelazny grot włóczni z szerokim lancetowatym liściem i wyraźnym żeberkiem biegnącym na 
całej długości ostrza. Tulejka grotu jest krótka i uszkodzona. Typ V w klasyfikacji Andrzeja Nadol-
skiego (1954, s. 54). Grot zaginął.
Literatura: jaSnoSz 1984, s. 89, ryc. 174a:6; wielgoSz-SkoruPka 2005, s. 365, tablica XIII:6

6. Grot włóczni (ryc. 138)
Nr id. MPP/A/2/2015
Długość całkowita: 45 cm 
Długość liścia: 24 cm
Maksymalna szerokość liścia: 7,1 cm
Rozstaw skrzydełek: 15 cm
Średnica tulei: 3,2 cm
Waga: 1449 g
Opis: grot włóczni z poprzeczką, tzw. skrzydełkami. Liść w kształcie wydłużonego deltoidu z wyraź-
ną granią. Powierzchnia liścia pokryta wgłębieniami. Tulejka okrągła, w ¾ jej długości przymoco-
wane symetrycznie umieszczone dwie poprzeczki z kwadratowych w przekroju sztabek. W tulejce 
tkwi fragment drzewca. 

7. Grot strzały 
Nr id. MPP/A/26/03
Długość całkowita: 8,3 cm
Długość liścia: 3,2 cm
Maksymalna szerokość liścia: 1,5 cm
Średnica wewnętrzna tulei: 6,1 mm
Waga: 6,3 g
Opis: niewielki grot z zadziorami na długiej tulejce

Ryc. 146. Ostrów Radzimski, Radzim 
stan. 1. gm. Murowana  
Goślina. Grot strzały nr id. 
MPP/A/26/03

Fig. 146. Ostrów Radzimski, Radzim, 
site 1, Murowana Goślina 
Commune. Arrowhead, inv. 
MPP/A/26/03

Ryc. 147. Ostrów Radzimski, Radzim 
stan. 1. gm. Murowana  
Goślina. Grot strzały nr id. 
MPP/A/97/09

Fig. 147. Ostrów Radzimski, Radzim, 
site 1, Murowana Goślina 
Commune. Arrowhead, inv. 
MPP/A/97/09

8. Grot strzały
Nr id. MPP/A/97/09
Długość całkowita: 7,6 cm
Długość liścia: 4,5 cm
Maksymalna szerokość liścia: 1,4 cm
Średnica wewnętrzna tulei: 5,4 × 5,8 mm
Waga: 6,1 g
Opis: grot liściasty z tulejką

9. Kula kamienna (ryc. 140)
Nr id. MPP/A/9/12
Średnica: 3 × 2,5 × 2,9 cm
waga: 32,46 g
Opis: przedmiot owalny wykonany z diorytu

10. Kula kamienna (ryc. 141)
Nr id. MPP/A/36/02
Średnica: 3,1 × 2,5 × 2,6 cm
waga: 30,38 g
Opis: przedmiot owalny wykonany z kwarcytu
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11. Grot bełtu
Nr id. MPP/A/30/03
Długość całkowita: 7,2 cm
Długość liścia: 3,8 cm
Szerokość liścia: 1,2 × 1,6 cm
Średnica wewnętrzna tulei: 0,9 × 1,2 cm
Waga: 31,1 g
Opis: grot bełtu z romboidalnym w przekroju kolcem i tulejką

13. Grot bełtu
Nr id. MPP/A/46/08
Długość całkowita: 7,7 cm
Długość liścia: 4 cm
Szerokość liścia: 8 mm
Średnica wewnętrzna tulei: 5 mm
Waga: 16,6 g
Opis: smukły grot ze słabo wyodrębnionym romboidalnym w przekroju kolcem 

12. Grot bełtu
Nr id. MPP/A/3/05
Długość całkowita: 8,7 cm
Długość liścia: 4,8 cm
Szerokość liścia: 1,5 × 0,84 cm
Średnica wewnętrzna tulei: 1,0 cm
Waga: 39,9 g
Opis: smukły grot lancetowaty z tulejką

Ryc. 148. Ostrów Radzimski, Radzim 
stan. 1. gm. Murowana  
Goślina. Grot bełtu nr id.  
MPP/A/30/03

Fig. 148. Ostrów Radzimski, Radzim, 
site 1, Murowana Goślina 
Commune. Crossbow bolt- 
head, inv. MPP/A/30/03

Ryc. 149. Ostrów Radzimski, Radzim 
stan. 1. gm. Murowana  
Goślina. Grot bełtu nr id.  
MPP/A/3/05

Fig. 149. Ostrów Radzimski, Radzim, 
site 1, Murowana Goślina 
Commune. Crossbow bolt- 
head, inv. MPP/A/3/05

Ryc. 150. Ostrów Radzimski, Radzim 
stan. 1. gm. Murowana  
Goślina. Grot bełtu nr id.  
MPP/A/46/08

Fig. 150. Ostrów Radzimski, Radzim, 
site 1, Murowana Goślina 
Commune. Crossbow bolt- 
head, inv. MPP/A/46/08

Ryc. 151. Ostrów Radzimski, Radzim 
stan. 1. gm. Murowana 
Goślina. Grot bełtu nr id. 
MPP/81/08

Fig. 151. Ostrów Radzimski, Radzim, 
site 1, Murowana Goślina 
Commune. Crossbow bolt- 
head, inv. MPP/81/08

Ryc. 152. Ostrów Radzimski, Radzim 
stan. 1. gm. Murowana  
Goślina. Grot bełtu nr id.  
MPP/A/118/08

Fig. 152. Ostrów Radzimski, Radzim, 
site 1, Murowana Goślina 
Commune. Crossbow bolt- 
head, inv. MPP/A/118/08

14. Grot bełtu
Nr id. MPP/81/08
Długość całkowita: 5,7 cm
Długość liścia: 2,6 cm
Szerokość liścia: 1,3 × 1,4 cm
Średnica wewnętrzna tulei: 9 × 10 mm
Waga: 19,5 g
Opis: grot bełtu z tulejką i krótkim romboidalnym w przekroju kolcem

15. Grot bełtu 
Nr id. MPP/A/118/08
Długość całkowita: 4,2 cm
Średnica wewnętrzna tulei: 1,15 cm
Waga: 13,2 g
Opis: fragment grotu bełtu, zachowana jedynie tulejka



ROZDZIAŁ VII.     UZBROJENIE Z OSTROWA RADZIMSKIEGORADZIM. GRÓD I WIEŚ NA WARTĄ

308 309

16. Grot bełtu 
Nr id. MPP/A/13/09
Długość całkowita: 7,35 cm
Długość liścia: około 3 cm
Szerokość liścia: 7 × 9,5 mm
Średnica wewnętrzna tulei: 9,5 mm
Waga: 20,3 g
Opis: grot bełtu z bardzo słabo wyodrębnionym spiczastym kolcem

17. Grot bełtu 
Nr id. MPP/A/1/12
Długość całkowita: 9 cm
Długość liścia: około 4,3 cm
Szerokość liścia: 1,25 × 1,47 cm
Waga: 33,5 g
Opis: grot z trzpieniem i romboidalnym w przekroju, masywnym kolcem

Ryc. 153. Ostrów Radzimski, Radzim 
stan. 1. gm. Murowana  
Goślina. Grot bełtu nr id.  
MPP/A/13/09

Fig. 153. Ostrów Radzimski, Radzim, 
site 1, Murowana Goślina 
Commune. Crossbow bolt- 
head, inv. MPP/A/13/09

Ryc. 154. Ostrów Radzimski, Radzim 
stan. 1. gm. Murowana  
Goślina. Grot bełtu nr id.  
MPP/A/1/12

Fig. 154. Ostrów Radzimski, Radzim, 
site 1, Murowana Goślina 
Commune. Crossbow bolt- 
head, inv. MPP/A/1/12 

Ryc. 155. Ostrów Radzimski, Radzim 
stan. 1. gm. Murowana  
Goślina. Grot bełtu nr id.  
MPP/A/29/12

Fig. 155. Ostrów Radzimski, Radzim, 
site 1, Murowana Goślina 
Commune. Crossbow bolt- 
head, inv. MPP/A/29/12

Ryc. 156. Ostrów Radzimski, Radzim 
stan. 1. gm. Murowana  
Goślina. Ołowiany pocisk 
broni palnej nr 1, nr id. 5/09

Fig. 156. Ostrów Radzimski, Radzim, 
site 1, Murowana Goślina 
Commune. Lead bullet 1, inv. 
5/09

Ryc. 157. Ostrów Radzimski, Radzim 
stan. 1. gm. Murowana Go-
ślina. Ołowiany pocisk broni 
palnej nr 2, nr id. 5/09 

Fig. 157. Ostrów Radzimski, Radzim, 
site 1, Murowana Goślina 
Commune. Lead bullet 2, inv. 
5/09 

18. Grot bełtu 
Nr id. MPP/A/29/12
Długość całkowita: 7,5 cm
Długość liścia: 3,65 cm
Szerokość liścia: 8,5 × 10 mm
Średnica wewnętrzna tulei: 1,3 cm
Waga: 30,2 g
Opis: grot z niewielkim romboidalnym w przekroju kolcem i tulejką

19. Ołowiany pocisk broni palnej nr 1
Nr id. MPP/A/5/09
Kaliber: 14,7 mm
Waga: 14,9 g
Opis: kula ołowiana do broni czarnoprochowej

20. Ołowiany pocisk broni palnej nr 2
Nr id. MPP/A/5/09
Kaliber: 15,2 mm
Waga: 18,9 g
Opis: kula ołowiana do broni czarnoprochowej
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21. Ołowiany pocisk broni palnej nr 3
Nr id. MPP/A/5/09
Kaliber: 16,6 mm
Waga: 27 g
Opis: kula ołowiana do broni czarnoprochowej

23. Ołowiany pocisk broni palnej nr 5
Nr id. MPP/A/5/09
Kaliber: 8,9 mm
Waga: 8,5 g
Opis: ołowiany pocisk od karabinu Mauser

22. Ołowiany pocisk broni palnej nr 4
Nr id. MPP/A/5/09
Kaliber: 13,9 mm
Waga: 22,8 g
Opis: pocisk kompresyjny do karabinu pruskiego lub hanowerskiego

Ryc. 158. Ostrów Radzimski, Radzim 
stan. 1. gm. Murowana  
Goślina. Ołowiany pocisk 
broni palnej nr 3, nr id. 5/09 

Fig. 158. Ostrów Radzimski, Radzim, 
site 1, Murowana Goślina 
Commune. Lead bullet 3, inv. 
5/09 

Ryc. 159. Ostrów Radzimski, Radzim 
stan. 1. gm. Murowana  
Goślina. Ołowiany pocisk 
broni palnej nr 4, nr id. 5/09 

Fig. 159. Ostrów Radzimski, Radzim, 
site 1, Murowana Goślina 
Commune. Lead bullet 4, inv. 
5/09 

Ryc. 160. Ostrów Radzimski, Radzim 
stan. 1. gm. Murowana  
Goślina. Ołowiany pocisk 
broni palnej nr 5, nr id. 5/09 

Fig. 160. Ostrów Radzimski, Radzim, 
site 1, Murowana Goślina 
Commune. Lead bullet 5, inv. 
5/09 

Ryc. 161. Ostrów Radzimski, Radzim 
stan. 1. gm. Murowana  
Goślina. Ołowiany pocisk 
broni palnej nr 6, nr id. 5/09 

Fig. 161. Ostrów Radzimski, Radzim, 
site 1, Murowana Goślina 
Commune. Lead bullet 6, inv. 
5/09 

Ryc. 162. Ostrów Radzimski, Radzim 
stan. 1. gm. Murowana  
Goślina. Ołowiany pocisk 
broni palnej nr 7, nr id. 5/09

Fig. 162. Ostrów Radzimski, Radzim, 
site 1, Murowana Goślina 
Commune. Lead bullet 7, inv. 
5/09

24. Ołowiany pocisk broni palnej nr 6
Nr id. MPP/A/5/09
Kaliber: 10,2 mm
Waga: 8,3 g
Opis: ołowiany pocisk od karabinu Mauser

25. Ołowiany pocisk broni palnej nr 7
Nr id. MPP/A/5/09
Kaliber: 10,5 mm
Waga: 12,1 g
Opis: silnie zniszczony ołowiany pocisk od karabinu odtylcowego



26. Ołowiany pocisk broni palnej nr 8
Nr id. MPP/A/5/09
Kaliber: 10,8 mm
Waga: 24,6 g
Opis: silnie zniszczony ołowiany pocisk od karabinu odtylcowego

27. Wędzidło (ryc. 143)
Nr id. MPP/A/16/06
Długość całkowita: 27 cm
Międzyzębie: 17,7 cm
Średnica krępulców: wew. 4,6-4,8 cm; zew. 6,8-6,9 cm
Waga: 142 g
Opis: wędzidło dwuczłonowe z krępulcami w formie pierścieni, wykonanymi z płaskiej blachy  
o grubości 4 cm

28. Wędzidło (ryc. 144)
Nr id. MPP/A/53/12
Długość całkowita: około 30 cm
Międzyzębie: 19 cm
Średnica krępulców: 5,3-5,4 cm
Waga: 197,4 g
Opis: wędzidło dwuczłonowe z krępulcami w formie pierścieni, wykonanymi z owalnego drutu.  
Międzyzębie złamane 

29. Wędzidło (ryc. 145)
Nr id. MPP/A/42/08
Długość całkowita: 11,3 cm
Międzyzębie: 7,3 cm
Średnica krępulców: 3,0 × 4,4 cm
Waga: 30,4 g
Opis: fragment wędzidła dwuczłonowego – fragment międzyzębia i krępulec (z drutu owalnego  
z przebitym w nim jednym otworem)

Ryc. 163. Ostrów Radzimski, Radzim 
stan. 1. gm. Murowana  
Goślina. Ołowiany pocisk 
broni palnej nr 8, nr id. 5/09

Fig. 163. Ostrów Radzimski, Radzim, 
site 1, Murowana Goślina 
Commune. Lead bullet 8, inv. 
5/09
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Badania nad gospodarką zwierzętami, oparte na analizach zwierzęcych szczątków kostnych, 
należą od dawna do ważniejszych nurtów studiów nad średniowieczną historią Wielkopol-
ski. W tym względzie ujęcia archeozoologiczne dotyczyły takich ośrodków jak Ostrów Led-

nicki (makowiecki 2001), Poznań (cHmielewski 1961, 1974; makowiecka i in. 2005; makowiecki 2016), 
Gniezno (luBicz-niezaBitowSki 1939; soBociński, scHramm 1972; scHramm 1974; PawŁowska 2011) i inne 
(makowiecki 2001, tam dalsza literatura). Jednak w wypadku osiedli o ważkiej randze, położonych na 
północ od Poznania, a zarazem w niewielkiej odległości od niego, takich badań nie prowadzono. Tak 
więc niniejsze ujęcie, prezentujące dane archeozoologiczne i nakreślone na ich podstawie poglądy, 
dotyczące gospodarki zwierzętami w osiedlu, które w pewnym momencie swojej historii uzyskało 
rangę kasztelanii, są wypełnieniem wskazanej luki badawczej i uzupełnieniem istotnej części histo-
rii tego ważnego miejsca, a także regionu.

Materiały źródłowe, ich kontekst archeologiczny,  
historyczny i metody

Szczątki zwierzęce będące przedmiotem opracowania odkryto w obiektach i warstwie kulturowej  
o zróżnicowanej chronologii, na stanowisku 1. Wprawdzie badania przeprowadzono w kilku miej-
scach dawnego osiedla, ale materiały faunistyczne pochodzą tylko z dwóch stref. Jedna to użytkowa – 
mieszkalna, którą zbadano wykopaliskowo w ramach wykopu II i sondażu III. Druga strefa jest pe-
ryferyczna z reliktami wału, zarejestrowana w wykopie I. Uchwycona stratygrafia warstw oraz za-
warta w niej ceramika i inne źródła ruchome, a także uzyskane daty bezwzględne (14C) pozwoliły 
na przyporządkowanie szczątków zwierzęcych do kilku okresów historycznych zasiedlenia stano-
wiska. Najstarsze zostały zdeponowane w czasach przedpaństwowych; najpierw ten obszar zajmo-
wała osada, co przypadało na VIII-IX wiek, a następnie w drugiej połowie X wieku w tym miejscu 
wzniesiono gród. Kolejne materiały pochodzą z czasów pierwszej monarchii piastowskiej, w których 
funkcjonował gród. Datowano je na drugą połowę X-pierwszą połowę XI wieku. Po reakcji pogań-
stwa gród został przekształcony w osadę, która funkcjonowała w drugiej monarchii piastowskiej aż 
do początków rozbicia, co w przybliżeniu odpowiadało drugiej połowie XI-drugiej połowie XII wieku. 
Kolejny czas gromadzenia szczątków przypadł na funkcjonowanie grodu kasztelańskiego podczas 
rozbicia dzielnicowego. Materiały z tego okresu można było przyporządkować do dwóch etapów 
(faz) chronologicznych, tj. końca XII-pierwszej połowy XIII wieku oraz drugiej połowy XIII-pierw-
szej połowy XIV wieku, czyli na końcowy etap rozbicia dzielnicowego. Szczątki ze starszego etapu 
odkryto w obrębie obiektu mieszkalnego o powierzchni 42 m2. Z młodszej fazy materiały zarejestro-
wano w obrębie dwóch chat wzniesionych w konstrukcji zrębowej (por. rozdziały II i III).

Podczas badań archeozoologicznych wykorzystano procedury analityczne stosowane przez 
autora we wcześniejszych opracowaniach (makowiecki 1998; 2001; 2010, tam dalsza literatura). 
Nawiązują one zarazem do ogólnych założeń nakreślonych w szeregu ujęć metodologiczno-meto-
dycznych (np. cHaPlin 1971; davis 1995; reitz, wing 1999). Dzięki temu uzyskano dane jakościowe  
i liczbowe dotyczące taksonów zoologicznych, anatomicznych, wieku osobniczego (śmierci, uboju), 
dymorfizmu płciowego, śladów pochodzenia antropogenicznego na kościach (rzeźnictwa, obróbki) 
oraz zmian chorobowych, a także wartości metrycznych kości, z których części oszacowano wyso-
kości w kłębie dla ssaków.

Skład anatomiczny został opracowany według podręczników anatomicznych (lutnicki 1980; 
krySiak 1981). Topografia kości w ciałach zwierząt gospodarskich – bydła, świni, owcy i kozy – była 
podstawą do grupowania ich w zespoły odpowiadające w przybliżeniu technologicznym częściom 
tuszy (por. makowiecki 1998), którą zastosowano po raz pierwszy w badaniach z Ostrowa Lednickie-
go (makowiecki 2001). 

Wiek śmierci osobniczej zbadano na podstawie stanu rozwoju i zużycia uzębienia, kierując 
się kryteriami sformułowanymi na podstawie danych I.A. Silvera (1969), Witolda Lutnickiego (1972), 
Hansa Hernanna Müllera (1973), Karla Heinza Habermehla (1975) dla bydła, świni oraz owcy, kozy, 

konia i psa. Oceniając wiek ssaków dzikich – jelenia, sarny i dzika – wykorzystano kryteria przed-
stawione przez następujących autorów: Stanisława Dzięgielewskiego (1973), Egona Wagenknechta 
(1983), Zygmunta Pielowskiego (1984; 1999), Karla Heinza Habermehla (1985), Josefa Lochmana  
i in. (1987), Bogusława Fruzińskiego (1993) i Oli Magnella (2005). 

Rozkład płci badano makroskopowo. Ustalono ją dla bydła, świni, owcy, kozy i dzika. Relacje 
płci u kury domowej oceniono na podstawie obecności lub braku ostrogi na kości stępowo-śródstop-
nej (tarsometatarsus), pamiętając jednak, że w wypadku samic może zdarzać się ostroga częściowo 
rozwinięta (coy 1983).

Wartości metryczne kości, podane w cm, uzyskano dzięki przyjęciu wskazówek metodycz-
nych Angeli von den Driesch (1976), stosując podane skróty definiujące punkty pomiarowe. Pod-
stawowym bezwzględnym parametrem charakteryzującym pokrój zwierząt była wysokość w kłębie 
(WH), którą podano w cm, a szacunki przeprowadzono zgodnie z zasadami i współczynnikami opra-
cowanymi dla bydła (calkin 1960; 1970), świni i dzika (teicHert 1969), konia (Vitt 1952) oraz dla jele-
nia (Godynicki 1965). Część z nich, wraz z uwagami krytycznymi na temat zastosowania niektórych 
współczynników, przedstawili także Angela von den Driesch i Joachim Boessneck (1974). Metoda 
liczenia szczątków polegała na redukowaniu ich liczby wtedy, gdy oceniono, że pochodzą one od 
jednej kości97 bądź z tego samego osobnika.

Wyniki

Badania przeprowadzono na zbiorze liczącym 4 232 szczątków, które w większości uznano za od-
padki pokonsumpcyjne. Podstawą takiego stwierdzenia był stan zachowania materiałów, a w szcze-
gólności odnotowane na nich negatywy ostrych narzędzi, używanych do rozbioru tusz, dzielenia 
na podstawowe wyręby, a następnie na mniejsze porcje, oraz niewielka liczba całych kości. Ponadto 
zarejestrowano dziewięć kości konia należących do jednego osobnika, które potraktowano jako de-
pozyt szkieletowy (tab. 8). Poza kośćmi zwierzęcymi rozpoznano cztery fragmenty kości ludzkich 
(tab. 7). 

Źródła kostne odznaczały się zróżnicowaną liczebnością w poszczególnych podzbiorach. 
Najliczniejsze datowano na drugą połowę XI-XII wiek, czyli czasy funkcjonowania osady, kolejne 
na drugą połowę XIII-pierwszą połowę XIV wieku – zostały zdeponowane przez mieszkańców gro-
du kasztelańskiego. Najmniej pozostałości pochodziło z najstarszych czasów, a więc z VIII-IX wie-
ku (tab. 7). Lista taksonów zoologicznych, których szczątki zidentyfikowano podczas badań, jest 
dosyć długa. Tworzą ją ssaki domowe, ssaki dzikie, ptaki, gady i ryby (tab. 7). Rozpatrując odsetek 
szczątków grup zwierząt w kontekście chronologicznym, należy stwierdzić, że zdecydowanie do-
minującym komponentem są ssaki domowe. Ich udział był najwyższy we wszystkich stuleciach  
i wynosił od ponad 75% aż do 95% (ryc. 164). Uwagę zwraca również wysoki odsetek ssaków dzikich 
wynoszący od około 17% do ponad 20%, w trzech okresach, natomiast w najmłodszym przekraczał 
on 12%, a w najstarszym był poniżej 5%. Niewykluczone, że w ostatnim wypadku było to wynikiem 
niskiej liczebności próby, w której wystąpiły wyłącznie pozostałości ssaków domowych i wolno ży-
jących. Udział pozostałych grup – ptaków, ryb i gadów – był niewielki (ryc. 164).

Kości ssaków domowych należą do bydła, świni, owcy/kozy, owcy i konia. Wystąpiły one 
we wszystkich okresach, a kozy w trzech z nich. Ponadto zidentyfikowano kilka szczątków psa, któ-
re znajdowały się w trzech podzbiorach, oraz jedną kość kota pochodzącą z najmłodszego zespołu 
(tab. 7). Odsetki szczątków ssaków domowych konsumpcyjnych, obliczone dla całego zbioru wy-
mienionej grupy, wskazują jednoznaczną przewagę świni nad bydłem i małymi przeżuwaczami,  
z wyjątkiem najstarszego okresu, w którym odnotowano nieznaczną przewagę bydła nad świnią. 

97 Szczątki takie liczono jako jeden i traktowano jako jedną jednostkę osteologiczną. 



ROZDZIAŁ VIII.     PODSTAWY GOSPODARKI ZWIERZĘTAMI NA POTRZEBY OSIEDLA I KASZTELANII RADZIMSKIEJ  
W ŚREDNIOWIECZU (VIII-PIERWSZA POŁOWA XIV WIEKU)

RADZIM. GRÓD I WIEŚ NA WARTĄ

318 319

ssaki domowe

ssaki dzikie

ptaki

ryby

gady
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

VIII-IX w. (n=89) 2. połowa X-1.
połowa XI w. (n=163)

2. połowa XI-XII w.
(n=1388)

koniec XII-1. połowa
XIII w. (n=229)

2. połowa XIII-1.
połowa XIV w.

(n=788)

95,5

76,7 76,0 76,9

84,0

4,5

20,2
16,8

19,7

12,6

2,5 3,3 2,2 3,0

0,6

3,8
1,3 0,4

0,1

%

Tabela 7. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Lista taksonów oraz liczebność szczątków 
w kontekście historycznym 

Table 7. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. List of taxons and the number of 
animal remains in historical contexts 

Zwierzęta

Osada Gród Osada Gród kasztelański

Razem

okres 
przed-
pań-

stwowy

I monarchia  
piastowska

II monarchia  
piastowska –  

początki rozbicia 
dzielnicowego

rozbicie  
dzielni-

cowe

Polska  
zjedno-
czona

VIII-IX 
w.

2. połowa X- 
1. połowa 

XI w.
2. połowa  
XI-XII w.

koniec 
XII- 

1. połowa 
XIII w.

2. połowa 
XIII- 

1. połowa 
XIV w.

bydło – Bos primigenius f. taurus 34 48 238 52 217 589
świnia – Sus scrofa f. domestica 33 60 608 89 340 1130
owca/koza – Ovis ammon f. aries/Capra ae-
gagrus f. hircus 14 12 157 25 92 300

owca – Ovis ammon f. aries 3 2 19 3 4 31
koza – Capra aegagrus f. chircus - - 3 1 1 5
koń – Equus ferus f. caballus 1 2 13 6 5 27
pies – Canis lupus f. familiaris - 1 4 - 2 7
kot  – Felis silvestris f. catus - - - - 1 1
zając szarak – Lepus europaeus (Pall., 1778) - - - - 5 5
karczownik – Arvicola amphibius (L., 1758) - - 1 - - 1
bóbr – Castor fiber L., 1758 - - 7 - - 7
lis – Vulpes vulpes (L., 1758) - - 2 - 1 3
niedźwiedź brunatny – Ursus arctos L., 1758 - - 1 - - 1
dzik – Sus scrofa L., 1758 - 4 19 8 16 47
jeleń – Cervus elaphus L., 1758 3 21 174 34 65 297
łoś – Alces alces (L., 1758) - 5 2 - - 7
sarna – Capreolus capreolus (L., 1758) 1 3 23 3 12 42
tur – Bos primigenius Boj., 1827 - - 3 - - 3
ptaki – Aves - 1 14 - 4 19
łabędź – Cygnus sp. - 1 - - - 1
gęgawa/ gęś domowa – Anser anser L., 
1758/Anser anser f. domestica - - 2 - - 2

gęś – Anser sp. - - - - 2 2
kuropatwa – Perdix perdix (L., 1758) - - - - 1 1
kura domowa – Gallus gallus f. domestica - 2 24 5 15 46
kuraki – Galliformes - - 5 - 2 7
żółw błotny – Emys orbicularis (L., 1758) - - 1 - - 1
ryby – Pisces - - 13 - - 13
szczupak – Esox lucius L., 1758 - - 3 1 1 5
karpiowate – Cyprinidae - - 22* 1 - 23
jaź – Leuciscus idus (L., 1758) - 1 4 - - 5
lin – Tinca tinca (L., 1758) - - 1 - - 1
sum – Silurus glanis L., 1758 - - 7 1 1 9
okoniowate – Percidae - - 0** - - 0
okoń – Perca fluviatilis L., 1758 - - 1 - - 1
jesiotr – Acipenser sp. - - 1 - 1 2
rozpoznane 89 163 1372 229 788 2641
nierozpoznane 25 85 820 131 526 1587
Razem 114 248 2192 360 1314 4228
człowiek – Homo sapiens - 1 2 - 1 4

*) oraz 2975 łusek  **) 2 łuski

Ryc. 164. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Udział szczątków według grup kręgowców

Fig. 164. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Proportion of remains by Vertebrate groups

Tabela 8. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Osada – druga połowa XI-XII wiek. Nr inw. 
20/2012. W-wa VI. Specyfikacja elementów szkieletu konia 

Table 8. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Small settlement – second half of the 
11th-12th century. Inv. 20/2012. Layer VI. Specification of horse skeleton components

Elementy Liczba Opis Pomiary

k. promieniowa i łokciowa 1 lewa, guz odgryziony GL=329,1; Bp=82,6; SD=40,5; 
Bd=75,5; WH=135,6 cm

k. śródręcza III 1
lewa, na trzonie widoczne zwyrodnienia 
po zrastaniu z kością IV, na krawędzi gu-
zowata narośl – efekt urazu mechanicz-
nego?

GL=229; Bp=51,8; SD=35; Bd=50,2; 
WH=140,8 cm

k. śródręcza II 1 lewa -

k. śródręcza IV 1 lewa -

kości nadgarstka 1 promieniowa, lewa -

kości nadgarstka 1 pośrodkowa, lewa -

kości nadgarstka 1 łokciowa, lewa -

kości nadgarstka 1 dodatkowa, lewa -

łopatka 1 lewa SLC=66,4; GLP=90,6; LG=56,4; 
BG=50,8

Razem 9 osobnik powyżej 10 lat
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Bydło Świnia Owca/koza Koń

Najwyższy odsetek szczątków świni, przekraczający 50%, wystąpił w trzech zbiorach pochodzą-
cych z drugiej połowy XI-XII wieku, końca XII-pierwszej połowy XIII wieku oraz drugiej połowy 
XIII-pierwszej połowy XIV wieku. W pozostałych okresach jest on niższy, osiągając najmniejszą 
wartość w VIII-IX wieku (ryc. 165). 

Wśród ssaków dzikich, liczebnością rozpoznanych egzemplarzy oraz obecnością we wszyst-
kich niemal podzbiorach, wyróżniają się jeleń, dzik i sarna. Przy czym udział pierwszego z nich wy-
nosi od ponad 63% do 76% (ryc. 166). Z pozostałych gatunków – zająca, bobra, lisa, łosia i tura – 
udokumentowano jedynie po kilka kości, a z niedźwiedzia i karczownika po jednej. Większość pozo-
stałości wymienionych zwierząt pochodziła z osady młodszej, tj. funkcjonującej w drugiej połowie 
XI-XII wieku. Jedynie zająca odnotowano w najmłodszym zespole okresu kasztelańskiego. Z tego 
czasu pochodził też jeden szczątek lisa. Kości łosia udokumentowano w dwóch zbiorach, datowa-
nych na drugą połowę X-pierwszą połowę XI wieku oraz drugą połowę XI-XII wiek (tab. 7).

Liczba kości ptaków jest zróżnicowana w poszczególnych podzbiorach. Najwięcej pochodzi-
ło z drugiej połowy XI-XII wieku i drugiej połowy XIII-pierwszej połowy XIV wieku, z kolei w naj-
starszym okresie ich nie stwierdzono. Najliczniejsze były szczątki kury. Stan zachowania siedmiu 
pozwalał jedynie na wskazanie ich przynależności do wyższej jednostki taksonomicznej, a miano-
wicie do rzędu kuraków (Galliformes). Dla dziewiętnastu nie określono przynależności gatunkowej. 
Zidentyfikowano też kilka kości gęsi (prawdopodobnie dzikiej i domowej). Łabędź (Cygnus sp.) zo-
stał udokumentowany w materiałach z drugiej połowy X-pierwszej połowy XI wieku, a kuropatwa  
z okresu najmłodszego (tab. 7). Gady reprezentowane były przez fragment pancerza żółwia błotnego, 
który wydobyto z warstwy datowanej na drugą połowę XI-XII wiek (tab. 7).

Szczątki ryb wystąpiły w większości zespołów z wyjątkiem najstarszego, jednak najwięcej 
w drugiej połowie XI-XII wieku (tab. 7). Lista taksonów ichtiologicznych składa się głównie z ga-
tunków słodkowodnych i jednego dwuśrodowiskowego (wędrownego). W pierwszej grupie domi-
nują szczątki karpiowatych. Z rodziny tej rozpoznano jazia i lina. Kości gatunków z innych rodzin  

Ryc. 165. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. 
Udział szczątków według ssaków domowych konsumpcyjnych

Fig. 165. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. 
Proportion of remains by consumed domestic mammals 

Ryc. 166. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Udział szczątków wybranych 
ssaków dzikich (łownych)

Fig. 166. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Proportion of selected 
wild (hunted) mammals 

należą do suma, szczupaka i okonia. Jedyną rybą dwuśrodowiskową jest jesiotr, którego pojedyncze 
elementy udokumentowano w dwóch okresach. Poza kośćmi zidentyfikowano łuski ryb z rodziny 
karpiowatych, których było około 3 000, i dwie z rodziny okoniowatych (tab. 7).

Skład anatomiczny szczątków bydła, świni oraz owcy i kozy jest niemal kompletny ze wzglę-
du na elementy szkieletu tych zwierząt w dwóch okresach, z drugiej połowy XI-XII wieku (z osady) 
oraz z drugiej połowy XIII-pierwszej połowy XIV wieku – z grodu kasztelańskiego. Są to kości wcho-
dzące w skład prawie wszystkich zasadniczych elementów tuszy (tab. 9-11). Mniej reprezentatywne 
pod tym względem były materiały z pozostałych stuleci. Od konia (tab. 12), psa i kota (tab. 13) oraz 
większości ssaków wolno żyjących pochodzą nieliczne elementy szkieletu (tab. 14-15, 17). Wśród 
zwierząt dzikich wyjątek stanowiły resztki jelenia, które w dwóch najliczniejszych zbiorach, podob-
nie jak u bydła, świni i małych przeżuwaczy domowych, reprezentowane są przez prawie wszystkie 
topograficzne elementy ciała i tuszy wymienionego ssaka (tab. 16).

Dane dotyczące wieku osobniczego (śmierci) ssaków uzyskano na podstawie uzębienia 
bydła, świni, owcy/kozy (tab. 18-20), konia, psa, dzika, jelenia i sarny. Łącznie dla bydła zebrano  
21 informacji, według których najliczniejszą grupą były osobniki powyżej 34 miesięcy oraz liczące 
25-28 miesięcy. Najstarsze zwierzę osiągnęło granicę 5-7 lat, a najmłodsze 15-18 miesięcy (tab. 18). 
Jeśli chodzi o świnie, to dane były zdecydowanie liczniejsze, gdyż zbadano 104 egzemplarze. Najwię-
cej danych odnosiło się do materiałów z drugiej połowy XI-XII wieku i drugiej połowy XIII-pierwszej 
połowy XIV wieku (tab. 19). Wynika z nich, że do uboju przeznaczano sztuki niemal ze wszystkich 
kategorii wiekowych. Najliczniejszą grupę stanowiły osobniki o otwartym przedziale wiekowym,  
tj. powyżej 16 miesięcy. Natomiast w klasach o zamkniętych przedziałach dominowały sztuki  
w wieku 12-16 miesięcy, 16-24 miesięcy oraz od 2 lat do 3,5 roku. W prezentacji graficznej uzyskano 
obraz z dominującą grupą 12-16 miesięcy oraz czytelnym, jednakże wyraźnie mniejszym poziomem 
podrośniętych prosiąt (ryc. 167).
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Tabela 9. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Skład anatomiczny i liczebność szczątków 
bydła 

Table 9. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Anatomical composition and number 
of cattle remains 

Element anatomiczny Tusza

Osada Gród Osada Gród kasztelański

VIII-IX 
w.

2. połowa 
X- 

1. połowa 
XI w.

2. połowa 
XI-XII w.

koniec XII-
1. połowa 

XIII w.

2. połowa 
XIII- 

1. połowa 
XIV w.

możdżeń

głowa

- - - - 1
czaszka i możdżeń - - - 1 1
czaszka 1 2 8 1 16
żuchwa 4 4 9 3 19
zęby - - - - 1
ząb górny - - 5 3 6
ząb dolny - 2 7 1 8
k. gnykowa - 1 - - -
kr. szyjne

szyja – karkówka
3 1 7 4 8

kr. szyjny I - - 1 - -
kr. szyjny II 1 - - 2 -
kr. piersiowe grzbiet – antrykot 1 2 6 - 7
kr. lędźwiowe rostbef – polędwica - - 8 - 4
k. krzyżowa biodrówka - - 1 - 1
żebra tułów – żeberka 3 13 81 18 52
łopatka

łopatka – goleń przednia

4 2 18 3 14
k. ramienna 1 6 15 3 7
k. promieniowa 1 1 9 - 7
k. łokciowa 2 1 5 - 5
k. promieniowa i łokciowa - - 3 1 -
kości nadgarstka

ręka – stopka przednia
- - 3 1 2

k. śródręcza - 1 1 1 6
k. miedniczna

udziec, goleń tylna

4 4 12 3 10
k. udowa 3 4 9 - 11
rzepka - - 1 - 2
k. piszczelowa 2 2 6 2 6
kostka boczna - - - - 1
k. piętowa

stopa – stopka tylna

- - 4 - 4
k. skokowa - 1 3 1 1
k. ośrodkowo-czwarta - - 1 1 2
k. śródstopia - 1 7 1 2
k. śródręcza/śródstopia

stopki

1 - - - -
cz. palcowy 1 1 - 1 - 3
cz. palcowy 1 przedni - - 3 1 1
cz. palcowy 2 - - - - 2
cz. palcowy 2 przedni 1 - - - -
cz. palcowy 2 tylny - - 1 - 3
cz. palcowy 3 - - 3 - 2
cz. palcowy 3 przedni - - - - 2
cz. palcowy 3 tylny 1 - - 1 -
Razem 34 48 238 52 217

Tabela 10. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Skład anatomiczny i liczebność szcząt-
ków świni 

Table 10. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Anatomical composition and num-
ber of pig remains 

Element anatomiczny Tusza

Osada Gród Osada Gród kasztelański

VIII-IX w.
2. połowa X- 

1. połowa 
XI w.

2. połowa 
XI-XII w.

koniec XII- 
1. połowa 

XIII w.

2. połowa XIII- 
1. połowa  

XIV w.

czaszka

głowizna

6 10 116 6 40

żuchwa 2 12 69 10 36

kieł stały dolny 2 2 3 1 5

kieł stały górny 1 1 5 - 3

zęby - - 31 3 15

ząb górny - 2 5 - 1

ząb dolny 1 - 1 - 3

kr. szyjne

karkówka

1 - 2 - 1

kr. szyjny I - 1 4 - 3

kr. szyjny II - - 1 - -

kr. piersiowe schab 1 - 10 - 7

kr. lędźwiowe
schab, polędwiczka

- 1 13 2 13

k. krzyżowa - 1 2 - 1

żebra
żeberka

5 8 100 15 49

mostek - 1 1 - 3

łopatka
łopatka

2 - 43 6 24

k. ramienna 2 1 32 9 17

k. promieniowa
golonka przednia

- 3 18 4 4

k. łokciowa - 3 17 2 18

kości nadgarstka

stopki przednie

- - 1 - -

k. śródręcza III - 1 5 2 1

k. śródręcza IV - - 7 - 2

k. śródręcza V - - 3 - 1

k. miedniczna
szynka

2 3 19 5 11

k. udowa 3 3 27 7 15

k. piszczelowa
golonka tylna

3 6 25 10 30

k. strzałkowa - - 14 - 5

kości stępu

stopka tylna

- - - - 2

k. piętowa - - 5 1 8

k. skokowa - - 2 1 2

k. śródstopia - - 6 1 -

k. śródstopia III - 1 3 2 5

k. śródstopia IV - - 2 1 -

k. śródstopia V - - 2 - 1

k. śródręcza/śródstopia

stopki

1 - 4 - 2

cz. palcowy 1 - - 6 - 7

cz. palcowy 2 1 - 2 2 4

cz. palcowy 3 - - 2 - 1

Razem 33 60 608 90 340
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Tabela 11. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Skład anatomiczny i liczebność szcząt-
ków owcy/kozy, owcy i kozy 

Table 11. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Anatomical composition and num-
ber of sheep/goat, sheep and goat remains 

Element anatomiczny Tusza

Osada Gród Osada Gród kasztelański

VIII-IX w.
2. połowa X- 

1. połowa 
XI w.

2. połowa 
XI-XII w.

koniec XII- 
1. połowa 

XIII w.

2. połowa XIII- 
1. połowa XIV 

w.

możdżeń

głowizna

1 - - 2 -

czaszka - - 12 2 4

żuchwa 2 - 22 2 6

ząb górny - 1 1 - 2

ząb dolny - - 3 - 3

k. gnykowa - - 1 - -

kr. szyjne 1 2 2 1 3

kr. szyjny I
karkówka

1 - 2 - -

kr. szyjny II 1 - 1 - -

kr. piersiowe antrykot - - 4 1 3

kr. lędźwiowe
comber

- - - 1 -

k. krzyżowa - - - 1 -

żebra żeberka – mostek 6 4 34 5 22

łopatka
plecówka

1 - 8 2 5

k. ramienna 2 1 16 1 6

k. promieniowa

goleń przednia

- 2 14 2 6

k. łokciowa - - 3 - 2

k. promieniowa i łokciowa - - 1 - -

k. śródręcza ręka – stopka przednia - 1 7 1 6

k. miedniczna

udziec – kulka

- - 5 2 6

k. udowa 1 2 10 1 8

rzepka - - 1 - -

k. piszczelowa goleń tylna - 1 23 2 8

kości stępu

stopa – stopka tylna

- - 1 - -

k. skokowa - - 4 - -

k. ośrodkowo-czwarta - - - - 1

k. śródstopia 1 - 4 2 5

k. śródręcza/śródstopia
stopki

- - - 1 -

cz. palcowy 2 - - - - 1

Razem 17 14 179 29 97

Tabela 12. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Skład anatomiczny i liczebność szcząt-
ków konia 

Table 12. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Anatomical composition and num-
ber of horse remains 

Element anatomiczny

Osada Gród Osada Gród kasztelański

VIII-IX w. 2. połowa X- 
1. połowa XI w.

2. połowa  
XI-XII w.

koniec XII- 
1. połowa XIII w.

2. połowa XIII- 
1. połowa XIV w.

zęby - - - - 1

ząb dolny - - - - 1

kr. szyjne - - 1 2 -

kr. piersiowe - - - 1 -

kr. lędźwiowe - - 1 - -

k. krzyżowa 1 - - - -

żebra - 2 2 - -

łopatka - - 1 - -

k. łokciowa - - 1 - -

k. promieniowa i łokciowa - - - - -

kości nadgarstka - - - - -

k. śródręcza - - - - 1

k. śródręcza II - - - - -

k. śródręcza III - - - - -

k. śródręcza IV - - - - -

k. miedniczna - - - - 1

k. udowa - - 1 - -

rzepka - - 1 - -

k. piszczelowa - - 1 1 1

k. śródstopia - - 1 1 -

k. śródręcza/śródstopia - - 1 1 -

cz. palcowy 1 - - 1 - -

cz. palcowy 2 - - 1 - -

Razem 1 2 13 6 5
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Tabela 13. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Skład anatomiczny i liczebność szcząt-
ków psa i kota 

Table 13. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Anatomical composition and num-
ber of dog and cat remains 

Element anatomiczny

Pies Kot

gród osada gród kasztelański gród kasztelański

2. połowa X- 
1. połowa XI w. 2. połowa XI-XII w. 2. połowa XIII- 

1. połowa XIV w.
2. połowa XIII- 

1. połowa XIV w.

czaszka - - - 1

żuchwa - 1 - -

kr. szyjny II 1 - - -

żebra - 2 - -

k. ramienna - 1 - -

k. promieniowa - - 1 -

k. łokciowa - - 1 -

Razem 1 4 2 -

Tabela 14. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Skład anatomiczny i liczebność szcząt-
ków zająca, bobra, lisa i niedźwiedzia 

Table 14. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Anatomical composition and num-
ber of hare, beaver, fox and bear remains 

Element  
anatomiczny 

Zając szarak Bóbr Lis Niedźwiedź

gród kasztelański osada osada gród kasztelański osada

2. połowa XIII- 
1. połowa XIV w.

2. połowa 
XI-XII w.

2. połowa 
XI-XII w.

2. połowa XIII- 
1. połowa XIV w.

2. połowa 
XI-XII w.

czaszka - - - - -

żuchwa - - 1 - -

zęby - 2 - - -

żebra - 1 - - -

k. ramienna - 1 - 1 -

k. promieniowa - - - - 1

k. łokciowa 1 1 1 - -

k. śródręcza - 1 - - -

k. udowa 1 1 - - -

k. piszczelowa 2 - - - -

k. śródstopia III 1 - - - -

Razem 5 7 2 1 1

Tabela 15. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Skład anatomiczny i liczebność szcząt-
ków dzika 

Table 15. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Anatomical composition and num-
ber of wild boar remains 

Element anatomiczny

Gród Osada Gród kasztelański

2. połowa X- 
1. połowa XI w.

2. połowa  
XI-XII w.

koniec XII- 
1. połowa XIII w.

2. połowa XIII- 
1. połowa XIV w.

czaszka 1 2 - 1

żuchwa - 1 - 2

kieł stały dolny - - - 1

ząb górny - 1 - -

kr. szyjne - - 1 -

kr. szyjny I - 1 - -

kr. szyjny II - 1 - -

kr. piersiowe - - 1 -

kr. lędźwiowe - 1 - -

żebra 1 1 - 1

łopatka - 2 1 1

k. ramienna - 1 1 -

k. promieniowa - 1 - 1

k. łokciowa 1 1 - -

k. śródręcza IV - - - 1

k. śródręcza V - 1 1 1

k. miedniczna - 1 - -

k. udowa 1 1 2 2

k. piszczelowa - 1 - 2

k. piętowa - 1 - -

k. śródstopia III - - - 1

k. śródstopia IV - - 1 -

k. śródręcza/śródstopia - - - 1

cz. palcowy 1 - 1 - -

cz. palcowy 2 - - - 1

Razem 4 19 8 16
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Tabela 16. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Skład anatomiczny i liczebność szcząt-
ków jelenia 

Table 16. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Anatomical composition and num-
ber of red deer remains 

Element anatomiczny

Osada Gród Osada Gród kasztelański

VIII-IX w. 2. połowa X- 
1. połowa XI w.

2. połowa  
XI-XII w.

koniec XII- 
1. połowa XIII w.

2. połowa XIII- 
1. połowa XIV w.

poroże 2 1 6 1 3

czaszka i poroże - - 1 - -

czaszka - - 7 3 3

żuchwa - - 21 3 3

zęby - - 4 - -

ząb górny - - 2 - -

ząb dolny - - - - 1

kr. szyjne - 1 - - 2

kr. piersiowe - - 2 - -

kr. lędźwiowe - - 2 - -

żebra - 2 15 1 6

łopatka 1 - 5 1 2

k. ramienna - 1 9 2 2

k. promieniowa - 5 12 - 6

k. łokciowa - - 5 2 2

kości nadgarstka - - 2 - 1

k. śródręcza - 2 12 1 3

k. miedniczna - 1 - 5 6

k. udowa - 2 11 4 3

rzepka - - 1 - -

k. piszczelowa - 1 11 3 11

k. piętowa - 1 11 2 -

k. skokowa - - 10 - -

k. ośrodkowo-czwarta - - 1 - -

k. śródstopia - - 12 2 6

k. śródręcza/śródstopia - 1 5 - 1

cz. palcowy 1 - - 5 2 -

cz. palcowy 1 tylny - 1 1 1 -

cz. palcowy 2 - 2 7 1 3

cz. palcowy 3 - - - - 1

trzeszczki - - 1 - -

Razem 3 21 181 34 65

Tabela 17. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Skład anatomiczny i liczebność szcząt-
ków sarny i łosia 

Table 17. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Anatomical composition and num-
ber of roe deer and elk remains 

Element 
anatomiczny

Sarna Łoś

osada gród osada gród kasztelański gród osada

VIII-IX w.
2. połowa X- 

1. połowa 
XI w.

2. połowa 
XI-XII w.

koniec XII- 
1. połowa 

XIII w.

2. połowa XIII- 
1. połowa XIV 

w.

2. połowa X- 
1. połowa 

XI w.
2. połowa 
XI-XII w.

poroże - 1 1 - 2 - -
czaszka i poroże - - 1 - - - -
czaszka - - 1 - 2 - -
żuchwa - 1 1 - 2 - -
łopatka 1 - 1 - 1 - -
k. ramienna - - 3 1 2 - -
k. łokciowa - - - - - 1 1
k. śródręcza - - 3 - - 1 -
k. nadgarstka - - - - - - -
k. miedniczna - - 1 - 1 - -
k. udowa - - 1 - - - -
k. piszczelowa - - 5 - 2 3 -
k. skokowa - - 1 - - - -
k. śródstopia - 1 4 1 - - -
cz. palcowy 1 - - - - - - 1
cz. palcowy 2 - - - 1 - - -
Razem 1 3 23 3 12 5 2

Tabela 18. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Wiek osobniczy bydła 

Table 18. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Ontogenetic age of cattle 

Stan uzębienia Wiek

Osada Gród Osada Gród kasztelański
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zęby mleczne w stadium wyrastania poniżej 1 miesiąca - - - - - -
zęby mleczne wyrośnięte 1-3 miesiące - - - - - -
M1 w stadium wyrastania 4-6 miesięcy - - - - - -
M1 wyrośnięty 7-14 miesięcy - - - - - -
M2 w stadium wyrastania 15-18 miesięcy - - 1 - - 1
M2 wyrośnięty 19-24 miesiące - 2 - - - 2
M3 w stadium wyrastania 25-28 miesięcy 3 - 1 - 2 6
Pd2/Pd4 w stadium wymiany na 
P2/P4 29-34 miesiące - - - 1 - 1

M3 lekko starty (+/+)
2,5-3,5 roku

- - - - - -
M3 lekko starty (+/++) - - - - - -
M3 lekko starty (+/+++) - - - - - -
M3 lekko-średnio starty (++) 3,5-5 lat - 1 - - 2 3
M3 średnio starty (+++) 5-7 lat - - 1 - - 1
M3 średnio-mocno starty (++++) 7-10 lat - - - - - -
M3 mocno starty (+++++) powyżej 10 lat - - - - - -

P4 wyrośnięty starty powyżej 34  
miesięcy - - - 2 5 7

Razem 3 3 3 3 9 21
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Tabela 19. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Wiek osobniczy świni 

Table 19. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Ontogenetic age of pig 

Stan uzębienia Wiek 

Osada Gród Osada Gród kasztelański
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zęby mleczne w stadium wyrastania 1-7 tygodni - - - - - -
zęby mleczne wyrośnięte powyżej 7 tygodni 1 - - - 1 2
M1 w stadium wyrastania 4-6 miesięcy - - - - - -
M1 wyrośnięty 6-10 miesięcy 2 - 4 1 - 7
M2 w stadium wyrastania 10-12 miesięcy - - - 1 - 1
M2 wyrośnięty 12-16 miesięcy - 2 11 - 6 19
M3 w stadium wyrastania 16-24 miesiące - 1 12 1 3 17
M3 lekko starty (+/+)

2-3,5 roku
- 1 3 - 2 6

M3 lekko starty (+/++) 2 1 2 - 3 8
M3 lekko starty (+/+++) - - 3 - - 3
M3 lekko-średnio starty (++) 3,5-5 lat 1 1 1 - - 3
M3 średnio starty (+++) 5-6 lat - - - - - -
M3 średnio-mocno starty (++++) 6-8 lat - - - - - -

P4 wyrośnięty starty powyżej 16 mie-
sięcy - 3 17 - 5 25

I1 wyrośnięty starty powyżej 16 mie-
sięcy - - 1 - 3 4

I2 wyrośnięty starty powyżej 22 mie-
sięcy - 1 3 1 4 9

Razem 6 10 57 4 27 104

Tabela 20. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Wiek osobniczy owcy/kozy 

Table 20. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Ontogenetic age of sheep/goat 

Stan uzębienia Wiek 

Osada Gród kasztelański

Razem2. połowa XI- 
XII w.

koniec XII- 
1. połowa  

XIII w.

2. połowa XIII-
1. połowa  

XIV w.

zęby mleczne wyrośnięte poniżej 3 miesięcy - - - -

M1 w stadium wyrastania około 3 miesięcy - - - -

M1 wyrośnięty 4-8 miesięcy 5 1 - 6

M2 w stadium wyrastania około 9 miesięcy - - - -

M2 wyrośnięty 10-17 miesięcy 3 - 1 4

M3 w stadium wyrastania 18-24 miesiące 1 - - 1

M3 lekko starty (+/+)

2-3 lata

- - - -

M3 lekko starty (+/++) - - 2 2

M3 lekko starty (+/+++) 1 - - 1

M3 lekko-średnio starty (++) 3-4 lata 3 1 1 5

M3 średnio starty (+++) 4-5 lat - - - -

P4 wyrośnięty starty powyżej 18 miesięcy 3 1 1 5

Razem 16 3 5 24

Ryc. 167. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. 
Udział grup wiekowych w stadzie świni

Fig. 167. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commu-
ne. Proportion of age groups in a pig herd

Analizę wieku uboju owcy/kozy przeprowadzono na bazie 24 obserwacji (tab. 20). Na ich 
podstawie stwierdzono obecność kilku kategorii. W całym zbiorze najliczniejsze były sztuki osią-
gające 4-8 miesięcy i 3-4 lat oraz o otwartym przedziale powyżej 18 miesięcy. Wiek konia osza-
cowano dla jednego osobnika na około 2,5 roku (druga połowa XIII-pierwsza połowa XIV wieku). 
Żuchwa psa z drugiej połowy XI-XII wieku należała do zwierzęcia, które w chwili śmierci miało 
około 9-10 lat. 

W wypadku ssaków łownych wiek upolowania ustalono dla pięciu dzików, piętnastu jeleni 
i dwóch saren. Osobniki pierwszego z wymienionych gatunków miały: około 3 lat (M3 z wyraźnym 
starciem części dogłowowej), 3-4 lata (M3 ze starciem płata dogłowowego i doogonowego), powyżej 
4 lat (M3 ze śladami płata dogłowowego, doogonowego i dodatkowego), powyżej 12 miesięcy oraz 
około 20 miesięcy (M2+ wyrośnięty, M3 osiąga krawędź zębodołu). Większość jeleni, dla których 
oszacowano wiek śmierci, pochodziła z osady z drugiej połowy XI-XII wieku, a pozostałe z grodu 
kasztelańskiego, z obu faz zasiedlenia (tab. 21). Ocenę wieku przeprowadzono na podstawie uzę-
bienia dolnego dla ośmiu osobników. W trzech żuchwach odnotowano obecność stałego zęba trzo-
nowego M1, co oznacza, że zwierzęta przeżyły około 8-9 miesięcy. W kolejnej był wyrośnięty ząb 
trzonowy M2, co oznacza, że należała do sztuki w wieku 16-18 miesięcy. Pozostałe cztery żuchwy 
pochodziły od sztuk, u których uzębienie odznaczało się zróżnicowanym stopniem starcia korony. 
To pozwoliło na wskazanie wieku śmierci na około 5, 6, 8-10 i 10 lat. Cechę tę oceniono także na 
podstawie uzębienia górnego dla siedmiu sztuk. Dwie z nich miały wyrośnięte zęby górne trzonowe 
M2, a więc przeżyły około 16-18 miesięcy. U jednego osobnika ząb górny trzonowy M3 był świe-
żo wyrośnięty, z minimalnie zaznaczonym starciem, co oznacza, że zwierzę przeżyło około 27-30 
miesięcy. W kolejnych czterech kościach szczękowych odnotowano wyrośnięte zęby trzonowe M3,  
o zróżnicowanym stopniu starcia. Ze względu na brak szczegółowych kryteriów można było jedynie 
stwierdzić, że pochodziły one od osobników starszych niż 30 miesięcy, w tym dwa od dosyć starych. 
Żuchwy dwóch saren należały do osobników uśmierconych w wieku 5-6 miesięcy (ząb trzonowy M2 
w trakcie wyrastania) oraz 4 lat.
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Tabela 21. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Wiek osobniczy jelenia 

Table 21. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Ontogenetic age of red deer

Wiek
Osada Gród kasztelański

Razem
2. połowa XI-XII w. koniec XII-1. połowa 

XIII w.
2. połowa XIII- 

1. połowa XIV w.

8-9 miesięcy 2 1 - 3

16-18 miesięcy 3 - - 3

27-30 miesięcy 1 - - 1

powyżej 30 miesięcy 2 1 1 4

około 5 lat - - 1 1

6 lat - 1 - 1

8-10 lat 1 - - 1

około 10 lat - - 1 1

Razem 9 3 3 15

Cechy płci zaobserwowano głównie u świni. W odniesieniu do pozostałych gatunków jest 
ich niewiele. Dotyczą one bydła, owcy, kozy, dzika i kury. Płeć bydła ustalono na podstawie czterech 
kości miednicznych, z których trzy pochodziły od osobników męskich (jedna z VIII-IX wieku i dwie 
z drugiej połowy XI-XII wieku), a jedna należała do krowy (druga połowa X-pierwsza połowa XI wie-
ku). Najliczniejsze dane uzyskano dla świni (tab. 22). Wśród 77 zbadanych egzemplarzy przeważały 
osobniki męskie. Tak było we wszystkich okresach. W sumarycznym ujęciu relację między płciami 
przedstawiają liczby 54 i 23, co daje stosunek samców do samic jak 2,3:1.

U owcy identyfikacje płci były nieliczne. Jeden z możdżeni (VIII-IX wiek) pochodził od sami-
cy, drugi od samca (koniec XII-pierwsza połowa XIII wieku), a dwie kości miedniczne z drugiej poło-
wy XI-XII wieku od samic. Możdżeń kozy z końca XII-pierwszej połowy XIII wieku należał do samca. 
W odniesieniu do dzika płeć ustalono dla czterech zwierząt, były wśród nich dwie lochy (druga poło-
wa XI-XII wiek, druga połowa XIII-pierwsza połowa XIV wieku) i dwa odyńce (druga połowa XI-XII 
wiek, druga połowa XIII-pierwsza połowa XIV wieku). Identyfikację osobników żeńskich i męskich 
przeprowadzono również u kury domowej. Bazując na obecności tarsometatarsus, stwierdzono wy-
raźną przewagę kur nad kogutami (tab. 23).

Tabela 22. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Płeć świni 

Table 22. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. The sex of pig

Element  
anatomiczny

Osada Gród Osada Gród kasztelański

IX/X- 
1. połowa X w.

2. połowa X- 
1. połowa XI w.

2. połowa 
XI-XII w.

koniec XII- 
1. połowa XIII w.

2. połowa XIII- 
1. połowa XIV w.

samice

czaszka - - 5 - 2

kieł górny (C1) - - 3 - -

żuchwa 1 3 6 - 2

kieł dolny (C1) - - - - 1

Razem 1 3 14 5

samce

czaszka - - 13 - 1

kieł górny (C1) 1 1 2 - 3

żuchwa 1 3 7 1 11

kieł dolny (C1) 2 2 1 1 4

Razem 4 6 23 2 19

Suma ♀+♂ 5 9 37 2 24

Negatywy narzędzi rzeźniczych, będące efektem rąbania, znajdowały się na kościach po-
chodzących z różnych partii topograficznych szkieletu bydła, świni, owcy/kozy, owcy, konia, jelenia 
i niedźwiedzia (ryc. 168). Ślady oddziaływania ognia widoczne były u bydła, świni i jelenia, a gryzie-
nia przez zwierzęta drapieżne na szczątkach bydła, owcy, dzika i jelenia. Szczegółowe opisy zawar-
to tabelach 24-25. Najwięcej śladów ognia znajdowało się na żebrach, kręgach i kościach długich. 
W wypadku żeber, na których stwierdzono negatywy ostrego narzędzia po obu stronach każdego  
z egzemplarzy, dokonano pomiarów długości. Z osady z drugiej połowy XI-XII wieku zmierzono pięć, 
ich długość wahała się od około 10 do 15,4 cm (tab. 24). Z obu faz grodu kasztelańskiego zmierzono 
cztery egzemplarze, były to odcinki o długości od 8 do 12 cm (tab. 25).

W materiałach znaleziono kilka przedmiotów użytkowych oraz kości ze śladami obróbki  
i użytkowania (tab. 26, ryc. 169). Z najstarszego okresu były to dwa fragmenty poroża jelenia ze 
śladami obróbki (ryc. 169:2-3). Z drugiej połowy X-pierwszej połowy XI wieku pochodzi fragment 
łyżwy wykonanej z kości promieniowej jelenia (ryc. 169:1). Z kolejnego zbioru z drugiej połowy  
XI-XII wieku pochodzą fragmenty dwóch wytworów zrobionych z poroża jelenia (ryc. 169:4-5)  
i jednego z poroża sarny (tab. 26). Z grodu kasztelańskiego z drugiej połowy XIII-pierwszej połowy  
XIV wieku pochodzi fragment przedmiotu z kła dzika (ryc. 169:6). Znaleziono także poroże jelenia 
ze śladami obróbki. Do wyjątkowych znalezisk z tego okresu należy zaliczyć kręg suma z otworem, 
który wykonano w centrum wymienionej kości (ryc. 169:7).

Wśród zbadanych materiałów faunistycznych z trzech zbiorów znaleziono jedenaście eg-
zemplarzy, których naturalna morfologia została zmodyfikowana na skutek zmian chorobowych. 
Odnotowano je u bydła, świni, owcy, owcy/kozy, bobra i jelenia (tab. 27, ryc. 170-172). W zespole 
starszym, z drugiej połowy XI-XII wieku, stwierdzono je na kości piętowej (ryc. 170:1), jednym z żeber 
(ryc. 170:2) oraz członie palcowym bliższym bydła (ryc. 170:3). Kolejny egzemplarz to panewka kości 
kulszowej z mocnym zeszlifowaniem (ryc. 170:4). U świni zmiany te zaobserwowano na kle górnym 
w postaci przewężenia u jego podstawy oraz na ukośnym ułożeniu zębów trzonowych (ryc. 171:1-2). 
Modyfikacja po ropniu została odnotowana na kości piszczelowej tego gatunku (ryc. 171:3). Na żu-
chwie owcy/kozy zaobserwowano przeobrażenia po stanach zapalnych zębodołów (ryc. 172:1), na-
tomiast u owcy powstały silne zwyrodnienia i narosty tkanki kostnej na trzonie kości śródstopia 
w następstwie złamania (ryc. 172:2). Zmiany zwyrodnieniowe stawów stwierdzono u jelenia i bobra. 

Tabela 23. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Płeć kury 

Table 23. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. The sex of chicken

Kość

Gród Osada Gród kasztelański

2. połowa X- 
1. połowa XI w.

2. połowa  
XI-XII w.

koniec XII- 
1. połowa XIII w.

2. połowa XIII- 
1. połowa XIV w.

♀ ♀ ♀ ♀ ♂

k. stępowo-śródstopna 1 2 2 2 1
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Ryc. 168. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Kości ze śladami ostrych narzędzi, 1 – kość promie-
niowa bydła, rozłupana wzdłuż osi; na powierzchni widoczne ślady noża (druga połowa XI-XII wiek), 2 – żuchwa 
świni, ślady ostrza po rąbaniu na spojeniu (druga połowa XI-XII wiek), 3 – kręg lędźwiowy owcy, ślady odcinania 
wyrostka poprzecznego (koniec XII-pierwsza połowa XIII wieku), 4 – kość ramienna owcy, ślady noża na stronie 
przyśrodkowej końca dalszego (druga połowa XI-XII wiek), 5-7 – łopatka, człon palcowy bliższy, człon palcowy 
środkowy konia ze śladami rąbania ciężkim narzędziem (druga połowa XI-XII wiek), 8 – kość skokowa jelenia, 
ślady rąbania ciężkim narzędziem (druga połowa XI-XII wiek), 9 – kość promieniowa niedźwiedzia, ślady noża na 
stronie dogłowowej (druga połowa XI-XII wiek)

Fig. 168. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Bones bearing sharp tools marks, 1 – radial cattle 
bone, split along its axe; knife marks visible on the surface (second half of the 11th-12th century), 2 – pig man-
dible, chopping marks on mandibular symphysis (second half of the 11th-12th century), 3 – sheep lumbar verte-
brae, marks showing attempts at cutting off the transverse process (end of 12th-first half of the 13th century)  
4 – sheep collarbone, knife marks on the paracentral distal end (second half of the 11th-12th century), 5-7 – horse 
blade, proximal phalange and intermediate phalange with traces of chopping using a heavy tool (second half of 
the 11th-12th century), 8 – deer talus bone, with traces of chopping using a heavy tool (second half of the 11th-
-12th century), 9 – bear radius, knife marks near the head (second half of the 11th-12th century)

Tabela 24. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Osada – druga połowa XI-XII wiek. 
Szczątki kostne ze śladami rzeźnictwa i innymi obserwacjami

Table 24. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Small settlement – second half of 
the 11th-12th century. Bone remains with butchering marks and other observations  

Nr inw. Warstwa Obiekt Zwierzęta Kość Liczba Opis

23/12 7A  - bydło k. promieniowa 1 ślady ostrego noża na trzonie i rozłupywania 
wzdłuż

20/12 6  - bydło k. promieniowa  
i łokciowa 1 ukośne ślady rąbania na wyrostku kości łok-

ciowej
15/12 6 7/12 bydło k. miedniczna 1 ślady rąbania na kości biodrowej

08/12  - 6/12 bydło żebra 1 porcja 15,4 cm

07/12 4  - bydło żebra 1 porcja 14,5 cm

07/12 4 -  bydło żebra 1 porcja 13,4 mm

07/12 4  - bydło żebra 1 porcja 10,3 cm

07/12 4  - bydło żebra 1 porcja 9,8 cm

23/12 7A  - bydło kr. lędźwiowe 1 ślady ognia czarne

25/12 6 8/12 bydło k. ramienna 1 ślady ognia czarne

07/12 4   bydło k. udowa 1 głowa; ślady ognia czarne

20/12 6 -  świnia k. promieniowa 1
ślady rąbania ostrym narzędziem na po-
wierzchni stawowej końca bliższego, ślady 
ognia czarne

07/12 04  - świnia k. promieniowa 1 ślady ostrego narzędzia na powierzchni sta-
wowej końca bliższego

23/12 7A  - świnia kr. lędźwiowe 1 wyrostek poprzeczny

20/12 6  - świnia kr. lędźwiowe 2 ślady odcinania wyrostków poprzecznych

25/12 6 8/12 świnia kr. lędźwiowe 2 wyrostki poprzeczne

25/12 6 8/12 świnia żuchwa 1 ślady ognia białe, przepalona

20/12 6  - owca k. ramienna 1 ślady ostrego noża w okolicach nadkłykci 
bocznych

20/12 6 -  owca k. ramienna 1 ślady ostrego noża w okolicach nadkłykci 
bocznych

25/12 6 8/12 owca k. miedniczna 1 ślady gryzienia, samica

14/12 6 6/12 owca/koza k. ramienna 1 ślady ostrego narzędzia na trzonie, kilka 
równoległych negatywów

20/12 6  - owca/koza k. udowa 1 ślady ostrego narzędzia na trzonie w postaci 
licznych równoległych negatywów

14/12 6 6/12 dzik kr. szyjny II 1 ślady gryzienia

25/12 6 8/12 dzik k. ramienna 1 ślady gryzienia

20/12 6  - jeleń czaszka i poroże 1 ślady rąbania na czaszce oraz ślady odcina-
nia tyki tuż powyżej oczniaka

07/12 4  - jeleń poroże 1 odnoga ze śladami rąbania

14/12 6 6/12 jeleń k. ramienna 1 ślady rąbania ostrym narzędziem w poprzek 
bloczka

14/12 6 6/12 jeleń k. piętowa 1 ślady rąbania w okolicach stawu

07/12 4 -  jeleń k. skokowa 1 ślady rąbania przez środek w poprzek

14/12 6 6/12 jeleń k. skokowa 1
oraz k. piszczelowa, piętowa (z odgryzionym 
guzem) i kostka boczna, strona prawa; na 
bloczku k. skokowej widoczne ślady noża

07/12 4  - jeleń k. piętowa 5 guzy odgryzione

07/12 4  - sarna czaszka i poroże 1 upolowana, ślady odcinania od kości czoło-
wej
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Tabela 25. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Gród kasztelański. Szczątki kostne ze 
śladami rzeźnictwa i innymi obserwacjami 

Table 25. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Castellany stronghold. Bone re- 
mains with butchering marks and other observations  

Nr inw. Warstwa Obiekt Zwierzęta Kość Liczba Opis

koniec XII-1. połowa XIII w.

09/08 3A - bydło łopatka 1 porcja, część środkowa, 9,7 cm

09/08 3A - bydło żebra 1 porcja 8 cm

09/08 3A - bydło k. skokowa 1 ślady ostrego noża na bloczku od 
strony dogłowowej

09/08 3A - owca/koza kr. lędźwiowe 1
ślady odcinania ostrym narzędziem 
wyrostków poprzecznych po obu 
stronach

2. połowa XIII-1. połowa XIV w.

09/03 2a 3/03 bydło k. śródręcza 1 ślady narzędzia od strony bocznej 
tuż poniżej końca bliższego

04/05 2  - bydło kr. lędźwiowe 1 wyrostek poprzeczny, ślady odcina-
nia ostrym narzędziem

09/03 2a 3/03 bydło łopatka 1 ślady porcjowania, partia środkowa, 
9,9 cm

04/05 2  - bydło żebra 1 porcja 9,5 cm

09/03 2a 3/03 bydło żebra 1 porcja 11,1 cm

09/03 2a 3/03 bydło żebra 1 porcja 12,1 cm

08/06 2  - bydło czaszka 1 ślady ognia czarne

08/06 2  - bydło żuchwa 1 ślady ognia czarne

08/06 2  - bydło k. piszczelowa 1 ślady ognia czarne

04/05 2  - bydło k. śródręcza 1 ślady pieczenia na środku trzonu od 
strony dogłowowej

05/05 2A  - bydło k. piętowa 1 ślady pieczenia

09/03 2a 3/03 bydło k. piętowa 1 guz odgryziony

04/05 2  - świnia kr. lędźwiowe 3 wyrostki poprzeczne ze śladami od-
cinania

09/03 2a 3/03 świnia żuchwa 1 ślady rąbania wzdłuż spojenia, sami-
ca 2-3,5 roku

09/03 2a 3/03 świnia k. ramienna 1 przepalona, barwa biała

09/03 2a 3/03 świnia k. ramienna 1 przepalona, barwa biała

08/06 2  - świnia k. śródstopia III 1 ślady ognia czarne

04/05 2  - świnia k. piszczelowa 1 ślady ognia – barwa czarna

22/12 3 -  jeleń k. śródręcza 1 na bloczku ślady ognia czarne; na 
trzonie brunatne ślady pieczenia 

09/03 2a 3/03 jeleń k. śródstopia 1 ślady pieczenia

Ryc. 169. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Przedmioty z kości i poroża, 1 – fragment łyżwy wy-
konany z kości promieniowej jelenia (druga połowa X-pierwsza połowa XI wieku), 2-5 – poroże jelenia ze śladami 
obróbki (druga połowa XI-XII wiek), 6 – fragment przedmiotu wykonany z kła dzika (druga połowa XIII-pierwsza 
połowa XIV wieku), 7 – paciorek z kręgu suma (druga połowa XIII-pierwsza połowa XIV wieku)

Fig. 169. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Bone and antler artefacts, 1 – fragment of a skate 
made from red deer radius (second half of the 10th-first half of the 11th century), 2-5 – red deer antler with traces 
of working (second half of the 11th-12th century), 6 – fragment of an item made of a wild boar canine (second half 
of the 13th-first half of the 14th century), 7 – bead from a catfish vertebrae (second half of the 13th-first half of the 
14th century)
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W pierwszym wypadku było to schorzenie zwane szpatem, umiejscowione w stawie stępowym  
(ryc. 173). U drugiego z wymienionych gatunków silne zmiany zwyrodnieniowe spostrzeżono na ko-
ści łokciowej (ryc. 174). Poza ssakami, zanotowano też przypadek zmian zwyrodnieniowych u kury 
(ryc. 175). Była to tzw. blizna w miejscu, w którym u kogutów występuje ostroga (Processus calcaris).

Tabela 26. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Przedmioty oraz kości ze śladami obróbki 

Table 26. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Items and bones bearing traces of 
working

Nr inw. Warstwa Obiekt Zwierzęta Kość Liczba Opis

osada – IX/X-1. połowa X w. 

29/12 9 11/12 jeleń poroże 2 fragmenty ze śladami obróbki

gród – 2. połowa X-1. połowa XI w. 

28/09 9 -  jeleń k. promieniowa 1 fragment łyżwy

osada – 2. połowa XI-XII w.

07/12 4  - jeleń poroże 1 fragment odnogi ze śladami użytko-
wania – uszkodzone narzędzie

07/12 4  - jeleń poroże 1 fragment przedmiotu

08/12  - 6/12 sarna poroże 1 fragment przedmiotu

gród kasztelański – 2. połowa XIII-1. połowa XIV w. 

09/03 2a 3/03 dzik kieł stały dolny 1 prawdopodobnie fragment przed-
miotu; samiec

08/06 2  - jeleń poroże 1 ślady obróbki

09/03 2a 3/03 sum kręg 1 paciorek różańca

Ryc. 170. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Kości ze zmianami chorobowymi bydła: 1 – kość 
piętowa (druga połowa XI-XII wiek), 2 – żebro (druga połowa XI-XII wiek), 3 – człon palcowy bliższy (druga 
połowa XI-XII wiek), 4 – panewka kości kulszowej (druga połowa XIII-pierwsza połowa XIV wieku)

Fig. 170. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Bone lesions in cattle: 1 – calcaneus (se-
cond half of the 11th-12th century), 2 – rib (second half of the 11th-12th century), 3 – proximal phalange 
(second half of the 11th-12th century), 4 – acetabulum of the ischium (second half of the 13th-first half of 
the 14th century)

Ryc. 171. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Zmiany chorobowe u świni, 1-2 – na 
kle górnym knura (druga połowa XI-XII wiek oraz druga połowa XIII-pierwsza połowa XIV wieku),  
3 – wgłębienie po ropniu na kości piszczelowej (koniec XII-pierwsza połowa XIII wieku)

Fig. 171. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Bone lesions in pigs: 1-2 – on the up-
per canine teeth of a boar (second half of the 11th-12th century and second half of the 13th-first half 
of the 14th century), 3 – depressions left by abscess on tibia (end of 12th-first half of the 13th century)

Ryc. 172. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Zmiany chorobowe owcy/kozy, 1 – stan 
zapalny zębodołów żuchwy (koniec XII-pierwsza połowa XIII wieku), 2 – zmiany chorobowe po zła-
maniu – kość śródręcza owcy (druga połowa XI-XII wiek)

Fig. 172. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Bone lesions in sheep/goat, 1 – in-
flammation of alveolar sacks in mandible (end of 12th-first half of the 13th century), 2 – bone lesions 
after breaking – sheep metacarpal (second half of the 11th-12th century)
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Ryc. 173. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. 
Murowana Goślina. Zmiany chorobowe 
stawu stępowego (typu szpat) u jelenia 
(koniec XII-pierwsza połowa XIII wie-
ku)

Fig. 173. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Mu-
rowana Goślina Commune. Tarsal jo-
int lesions (bone spavin) in deer (end  
of 12th-first half of the 13th century)

Ryc. 174. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Muro-
wana Goślina. Zmiany zwyrodnieniowe kości 
łokciowej bobra (druga połowa XI-XII wiek)

Fig. 174. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Go-
ślina Commune. Degenerative changes of beaver 
ulna (second half of the 11th-12th century)

Ryc. 175. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm.  
Murowana Goślina. Zmiany zwyrodnieniowe  
w okolicy wyrostka ostrogowego tarsometa-
tarsus samca (kapłona ?) kury domowej (dru-
ga połowa XI-XII wiek)

Fig. 175. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowa-
na Goślina Commune. Degenerative changes 
near tarsometatarsus spur of a male fowl (ca-
pon ?) (second half of the 11th-12th century)

Tabela 27. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Szczątki ze zmianami patologicznymi 

Table 27. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Bone remains with pathological 
deformations

nr inw. Warstwa Obiekt Zwierzęta Kość Liczba Opis

osada – 2. połowa XI-XII w. 

07/12 4  - bydło k. piętowa 1 zmiany na trzonie na skutek urazu me-
chanicznego; ślady ostrego narzędzia

07/12 4  - bydło żebra 1 zmiany po złamaniu

07/12 4  - bydło cz. palcowy 1 
przedni 1 zwyrodnienie powierzchni stawowej 

końca bliższego

14/12 6 6/12 świnia czaszka 1
na korzeniu kła u podstawy widoczne 
przewężenie, zęby trzonowe ułożone 
ukośnie; samiec powyżej 16 miesięcy 

20/12 6  - owca k. śródstopia 1 zmiany na trzonie po złamaniu – bardzo 
mocne modyfikacje

07/12 4 - bóbr k. łokciowa 1 zmiany w okolicach stawu łokciowego, 
mocne zwyrodnienia

gród kasztelański – koniec XII-1. połowa XIII w.

09/08 3A -  świnia k. piszczelowa 1 zmiany patologiczne

09/08 3A  - owca/koza żuchwa 1 stany zapalne okolic zębodołów; osob-
nik powyżej 16 miesięcy

09/08 3A  - jeleń k. śródstopia 1 zmiany patologiczne typu szpat,  
k. stępu III zrośnięta z kością śródstopia

gród kasztelański – 2. połowa XIII-1. połowa XIV w. 

04/05 2  - bydło k. miedniczna 1 zeszlifowanie panewki

22/12 3  - świnia czaszka 1 zwyrodnienie korzenia kła; porcja, sa-
miec

Dane osteometryczne uzyskano dla bydła (tab. 28), świni (tab. 29), owcy i kozy (tab. 30), dzi-
ka (tab. 31) i jelenia (tab. 32). Na ich podstawie ustalono wartości wysokości w kłębie dla niektórych 
z wymienionych zwierząt. Jeśli chodzi o bydło, to parametr ten obliczono na podstawie pomiarów 
trzech kości śródręcza i trzech skokowych. Zawierał się on pomiędzy 99,8 cm a 117,5 cm (tab. 28). 
Z pomiarów jedenastu kości świni wynika, że populację tworzyły osobniki o zakresie wielkości od 
66,4 cm do 76,6 cm (tab. 29). U dzika wymienioną cechę pokroju obliczono z długości dwóch kości 
śródstopia IV, które pochodziły od zwierząt mierzących odpowiednio 86,5 cm oraz 111 cm, i kości 
piętowej – 96,2 cm (tab. 31). Wysokość w kłębie pięciu jeleni zawierała się w przedziale 118-124 cm 
(tab. 32). 
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Tabela 28. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Bydło – Bos primigenius f. taurus, obser-
wacje osteometryczne i wysokość w kłębie 

Table 28. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Cattle – Bos primigenius f. taurus, 
osteometric observations and wither height 

Wiek Nr inw. Ząb L B

2. połowa XIII-1. po-
łowa XIV w. 04/05 górny M3 – Dens superior M3 24,1 16,2

2. połowa XI-XII w. 20/12 dolny M3 – Dens inferior M3 33,2 14

Wiek Nr inw. Kość GL Bp SD Bd WH (cm)

IX/X-1. połowa X w. 26/12

promieniowa – Radius

- 62,6 - - -

2. połowa XI-XII w.

20/12 - 62,3 - - -

07/12 - 62,4 - - -

07/12 - 65,6 - - -

IX/X-1. połowa X w. 30/12

piszczelowa – Tibia

- - - 59,4 -

2. połowa X-1. połowa 
XI w. 28/09 - - - 60,2 -

2. połowa XIII-1. po-
łowa XIV w.

05/05 - - - 50,3 -

08/06 - - - 59,2 -

2. połowa X-1. połowa 
XI w. 27/08

śródręcza – Metacarpus

164 46,1 24,5 48,5 100,4

2. połowa XIII-1. po-
łowa XIV w.

09/03 163,1 43,5 23,2 46 99,8

04/05 168,5 45,9 25,7 47,9 103,1

04/05 - 54,1 - - -

2. połowa XIII-1. po-
łowa XIV w. 08/06 śródstopia – Metatarsus - 39 - - -

Wiek Nr inw. Kość GLl GLm Bd WH 
(cm)

-

2. połowa X-1. połowa 
XI w. 27/08

skokowa – Talus

64,2 59,2 44,9 117,5

2. połowa XI-XII w. 23/12 60,9 54,8 41,2 114,4

koniec XII-1. połowa 
XIII w. 09/08 58,2 54 38,4 106,5

Wiek Nr inw. Kość GLpe Bp SD Bd

2. połowa XI-XII w.
25/12

człon palcowy bliższy 
przedni – Phalanx proximalis 

anterior

47,1 23,7 19,9 23,1

25/12 50,6 25,3 21,9 23,8

koniec XII-1. połowa 
XIII w. 09/08 48,5 24,2 19,8 22,7

Wiek Nr inw. Kość GL Bp SD Bd

2. połowa XIII-1. po-
łowa XIV w.

08/06
człon palcowy środkowy tyl-
ny – Phalanx media posterior

31,4 22,7 18,1 19,6

08/06 32,3 21,1 16,1 17,7

Tabela 29. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Świnia – Sus scrofa f. domestica, obser-
wacje osteometryczne i wysokość w kłębie 

Table 29. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Pigs – Sus scrofa f. domestica, osteo-
metric observations and wither height 

Wiek Nr inw. Kość SLC
VIII-IX w. 29/12

łopatka – Scapula

22,3

2. połowa XI-XII w.

20/12 20,5
14/12 21,1
07/12 21,8
07/12 22,7

koniec XII- 
1. połowa XIII w.

09/08 21,4
09/08 22,1
09/08 22,2

2. połowa XIII- 
1. połowa XIV w.

04/05 19,4
08/06 19,9
04/05 22,2

Wiek Nr inw. Kość GL Bp SD Bd WH (cm)
IX/X-1. połowa X w. 29/12

ramienna – Humerus

- - - 34,7 -

2. połowa XI-XII w.
07/12 - - - 35,2 -
20/12 - - - 36,2 -

koniec XII- 
1. połowa XIII w.

09/08 - - - 34,7 -
09/08 - - - 37,7 -

2. połowa XIII- 
1. połowa XIV w. 08/06 - - - 37,7 -

2. połowa XI-XII w.

07/12

promieniowa – Radius

- 24,9 - - -
20/12 - 25,4 - - -
20/12 - 25,5 - - -
07/12 - 26,1 - - -
07/12 - 27,8 - - -
07/12 - 29,4 - - -
20/12 - 29,9 - - -

koniec XII- 
1. połowa XIII w. 09/08 - 28,5 - - -

2. połowa XIII- 
1. połowa XIV w. 08/06 - 28,7 - - -

2. połowa X- 
1. połowa XI w.

21/12

piszczelowa – Tibia

- - - 28,7 -
27/08 - - - 30,8 -

2. połowa XI-XII w.
07/12 - - - 27,5 -
14/12 - - - 27,8 -
20/12 - - - 27,9 -

2. połowa XIII- 
1. połowa XIV w. 08/06 śródręcza III –  

Metacarpus III 71,5 16,8 14 16,8 76,6

2. połowa XI-XII w.
20/12 śródręcza IV  – 

Metacarpus IV
72,5 12,9 11 14,5 76,3

07/12 72,8 14,8 11,9 15,9 76,6
2. połowa X- 

1. połowa XI w. 27/08 śródstopia III  – 
Metatarsus III

78,4 14,3 12,9 15 73,2

2. połowa XI-XII w. 25/12 77,1 13,3 10,5 14,6 72
2. połowa XI-XII w. 20/12

piętowa – Calcaneus
76,8 - - - 71,7

2. połowa XIII- 
1. połowa XIV w. 04/05 81,1 - - - 75,7

Wiek Nr inw. Kość GLl GLm WH (cm)

2. połowa XI-XII w.
08/12

skokowa – Talus

38,1 - 68,2
20/12 39,9 36 71,4

koniec XII- 
1. połowa XIII w. 09/08 37,5 33,3 67,1

2. połowa XIII- 
1. połowa XIV w. 04/05 37,1 - 66,4
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Tabela 30. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Obserwacje osteometryczne kości owcy 
i kozy – Ovis ammon f. aries et Capra aegagrus f. hircus

Table 30. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Osteometric observations of sheep 
and goat bones – Ovis ammon f. aries et Capra aegagrus f. hircus 

Wiek Nr inw. Gatunek Kość Bp Bd

2. połowa XI-XII w.
20/12

owca
ramienna – Humerus

- 30,6

20/12 - 32,5

koniec XII-1. połowa XIII w. 09/08 promieniowa – Radius 30,5 -

2. połowa XI-XII w. 20/12 koza śródręcza – Metacarpus - 25,7

Tabela 31. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Dzik – Sus scrofa, obserwacje osteome-
tryczne i wysokość w kłębie 

Table 31. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Wild boar – Sus scrofa, osteometric 
observations and wither height 

Wiek Nr inw. Kość SLC GLP

2. połowa XI-XII w.

07/12

łopatka – Scapula

30,9 -

07/12 37,9 51,6

2. połowa XIII- 
1. połowa XIV w. 22/12 32,3 48,9

Wiek Nr inw. Kość GL Bp SD Bd WH (cm)

2. połowa XI-XII w. 25/12

ramienna – Humerus

- - - 48,1 -

koniec XII- 
1. połowa XIII w. 09/08 - - - 49,4 -

2. połowa XI-XII w. 25/12 promieniowa – Radius - 37,6 - - -

2. połowa XI-XII w. 14/12

udowa – Femur

- - - 61,9 -

2. połowa XIII 
-1. połowa XIV w. 22/12 - - - 58,9 -

koniec XII 
-1. połowa XIII w. 09/08

śródstopia IV –  
Metatarsus IV

97,9 16,2 13,8 19,1 86,5

2. połowa XIII 
1. połowa XIV w. 22/12 105,4 22,3 17,5 22,5 111

Wiek Nr inw. Kość GL GB WH (cm)

-

2. połowa XI-XII w. 07/12 piętowa – Calcaneus 103 26,1 96,2

Tabela 32. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Jeleń – Cervus elaphus, obserwacje osteo-
metryczne i wysokość w kłębie 

Table 32. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Red deer – Cervus elaphus, osteomet-
ric observations and wither height 

Wiek Nr inw. Kość GL Bp SD Bd WH (cm)
2. połowa X-1. połowa XI w. 27/08

ramienna – 
Humerus

- - - 62,5 -

2. połowa XI-XII w.
14/12 - 42 - 0 -
07/12 - - - 58,1 -
23/12 - - - 60,6 -

koniec XII-1. połowa XIII w. 09/08 - - - 64,7 -
2. połowa X-1. połowa XI w. 21/12

promieniowa – 
Radius

- 57,7 - - -

2. połowa XI-XII w.
07/12 - - - 51,6 -
14/12 - - - 58,8 -

2. połowa XIII-1. połowa XIV w. 05/05 - 48,4 - - -
2. połowa XI-XII w. 07/12

piszczelowa – 
Tibia

- - - 48,6 -
koniec XII-1. połowa XIII w. 09/08 - - - 55,2 -

2. połowa XIII-1. połowa XIV w.

08/06 - 70,9 - - -
05/05 - - - 47,7 -
05/05 - - - 51 -
08/06 - - - 51,8 -
09/03 - - - 53,4 -

2. połowa X-1. połowa XI w. 28/09

śródręcza – 
Metacarpus

- - - 43,3 -

2. połowa XI-XII w.

07/12 259,5 40,7 21,4 - 118
07/12 259,7 40 21,6 43,1 118,2
07/12 - 38,5 - - -
07/12 - - - 42,6 -
07/12 - - - 45,8 -

2. połowa XI-XII w.
07/12

śródstopia – 
Metatarsus

303,3 38,8 22,6 44,3 123,7
07/12 303,9 38,9 23,6 44,3 124
07/12 - - - 40,6 -

koniec XII-1. połowa XIII w. 09/08 290,5 36,6 21,3 40,1 118,5
09/08 - 36,1 - - -

2. połowa XIII-1. połowa XIV w. 28/06 - - - 43,3 -

2. połowa XI-XII w.

07/12

piętowa – 
Calcaneus

111,3 - - - -
07/12 113,4 - - - -
07/12 119,5 - - - -
07/12 119,7 - - - -

koniec XII-1. połowa XIII w. 09/08 119 - - - -

2. połowa XI-XII w.

07/12
człon palcowy 

bliższy –  
Phalanx proxi-

malis

55,8 20,8 16,8 19,6 -
07/12 62,1 20,5 15,7 19,5 -
07/12 63,2 22,6 17,5 22,2 -
07/12 63,7 23,2 18,4 22,1 -

2. połowa X-1. połowa XI w. 21/12 człon palcowy 
bliższy tylny – 
Phalanx proxi-
malis posterior

58,2 22,7 18 21 -
2. połowa XI-XII w. 20/12 57,5 20,7 16,7 19,8 -
koniec XII-1. połowa XIII w. 09/08 61,1 21,3 17,8 21,7 -

2. połowa XI-XII w.

07/12

człon palcowy 
środkowy – 

Phalanx media

40,1 20 14,8 17,6 -
07/12 41,3 20,4 15,8 17,4 -
07/12 42 19,9 14,2 16,1 -
07/12 42,2 21,4 15,3 17,5 -
07/12 42,3 20,8 15,5 17,3 -
20/12 45,7 21,9 15,7 18,9 -

Wiek Nr inw. Kość GLl GLm Bd

2. połowa XI-XII w.

07/12

skokowa – 
Talus

52,8 49,9 32,9
14/12 55,3 51 33,7
07/12 56,5 52,5 35,6
07/12 57,7 55,5 35,7
07/12 60,6 57,4 36
14/12 62,4 58,2 39,4
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Gospodarka i środowisko ośrodka radzimskiego

Udokumentowana w materiałach archeozoologicznych lista fauny wskazuje na dwa zasadnicze 
zakresy aktywności gospodarczej, której efektem było uzyskiwanie surowców pochodzenia zwie-
rzęcego. Z jednej strony była to hodowla ssaków, a z drugiej – eksploatacja zasobów naturalnych zo-
ośrodowiska. W pierwszym wypadku, tak jak w innych ośrodkach ówczesnej Wielkopolski, takich 
jak: Ostrów Lednicki (makowiecki 2001), Ostrów Tumski (makowiecki 2016), Gniezno (makowiecki 
2012), Łęczyca (makowiecki 2014), Poznań (makowiecki 2016), Międzyrzecz (makowiecka, makowiecki 
2015a) i innych, hodowano bydło, świnię, owcę, kozę i konia. To z nich uzyskiwano mięso, tłuszcz 
(słoninę, łój), skóry i kości. Tak jak w Radzimiu w wymienionych osiedlach preferowano konsumpcję 
wieprzowiny, a następnie wołowiny. Baranina z koziną odgrywały mniejszą rolę. Najmniejsze zna-
czenie w tym względzie miała konina. Znaczenie konia polegało głównie na użytkowaniu przyżycio-
wym, co było też powszechne w innych ośrodkach. Struktura konsumowanego mięsa w Radzimiu, 
poza najstarszymi dziejami osiedla, nie ulegała większym zmianom. We wspomnianym etapie rela-
cje wieprzowiny do wołowiny były wyraźnie inne niż w kolejnych okresach. O ile w VIII-XI wieku  
oba produkty miały mniej więcej jednakowe znaczenie, o tyle wraz z powstaniem pierwszej mo-
narchii piastowskiej spożycie wołowiny wyraźnie spadło w stosunku do wieprzowiny. W drugiej  
monarchii tendencja ta się nasiliła. Zważywszy na to, że jej znaczenie było szczególnie znamienne 
dla mocnych gospodarczo centrów grodowych, uzasadnione jest twierdzenie, iż Radzim osiągnął 
taką rangę już w drugiej połowie X wieku, a kolejny raz od drugiej połowy XI i XII stulecia, a także 
przez okres rozbicia dzielnicowego.

O randze ośrodka w tych samych etapach świadczy też wzrost udziału ssaków dzikich. O ile  
w czasach przedpaństwowych trudno wnioskować o dużym znaczeniu tej sfery aktywności gospo-
darczej na podstawie niespełna 5% szczątków wymienionej grupy, o tyle wraz z powstaniem państwa 
polowania nabrały relatywnie dużego znaczenia, skoro wzmiankowany wskaźnik wzrósł czterokrot-
nie (ryc. 164). Ta sfera aktywności nabierała szczególnego znaczenia pod koniec lata, na początku 
jesieni, aż do końca zimy. Taki zakres można wskazać dzięki ocenie momentu śmierci (upolowania) 
jeleni, dzików i saren. Korzystając z zestawienia prezentującego czas wyrastania zębów jelenia ze 
wskazaniem konkretnych miesięcy (dzięGielewski 1973; PrzyBylSki 2008; makowiecki 2010) stwierdzo-
no, że sztuki 8-9-miesięczne upolowano w styczniu–lutym, 16-18-miesięczne we wrześniu–listopa-
dzie, a 27-30-miesięczne w sierpniu–listopadzie. Podobne dane w wypadku dzika (por. fruziński 1993; 
makowiecki 2010) pozwoliły na wskazanie momentu upolowania sztuki 20-miesięcznej około sierp-
nia–października. Wykorzystując stosowne dane dla sarny (PielowSki 1999; makowiecki 2010), można 
stwierdzić, że sztuka 5-6-miesięczna została upolowana we wrześniu–październiku. Znaczenie ssa-
ków łownych polegało nie tylko na uzyskiwaniu z nich produktów spożywczych, lecz także poroża 
i kości do wytwarzania przedmiotów użytkowych. Można też przypuszczać, że z innych surowców 
pochodzenia ubocznego, wykorzystywano skóry jeleni i saren do wytwarzania galanterii skórzanej.

Obok czynnika społeczno-socjalnego o wzroście znaczenia polowań zadecydować mogły 
naturalne warunki środowiskowe. Ich ocenę można przeprowadzić na podstawie założeń zawartych 
w pracach dotyczących Ostrowa Lednickiego (makowiecki 2001), Chełmna – Culm (makowiecki 2010) 
czy ostatnio Poznania (makowiecki 2016). Zważywszy na skład gatunkowy ssaków dzikich oraz ich 
preferencje biotopowe, nie ulega wątpliwości, że obszary otaczające osiedle odznaczały się znacznym 
zalesieniem. Stąd dominującym gatunkiem w zbadanych materiałach był jeleń. Warto też podkreślić 
obecność łosia, dla którego obok siedlisk leśnych konieczne są także obszary podmokłe i bagienne. Inne 
ssaki, których występowanie można traktować jako wskaźnik zalesienia, to niedźwiedź brunatny  
i tur. O znaczącym zalesieniu świadczy też znikomy odsetek szczątków zająca, gatunku preferujące-
go tereny otwarte. Znamienne w tym wypadku jest to, że odnotowano go dopiero pod koniec funkcjo-
nowania ośrodka. Można więc przypuszczać, że był to efekt deforestacji otoczenia, do której doszło 
na skutek rozwoju rolnictwa, w tym szczególnie uprawy ziemi i hodowli roślin. Tezę tę można wes-
przeć wskazaniem na obecność kuropatwy, gatunku typowo polnego, którego kości znaleziono także  

dopiero w najmłodszym zbiorze. Stopniowe odlesienie okolic osiedla świadczyłoby też w pewien 
sposób o rosnącej społecznej, gospodarczej i politycznej randze ośrodka w kolejnych stuleciach. Ssa-
kiem, który potrzebował do swojej egzystencji środowiska wodnego, a zarazem leśnego – grądowego 
– był bóbr. Warto jednak zaznaczyć, że został on udokumentowany jedynie w materiałach zdepono-
wanych w czasach drugiej monarchii piastowskiej. Z jednej strony może to wynikać z najwyższej 
liczebności zbioru, z drugiej jednak – może być efektem specjalnego znaczenia tego gatunku w tym 
czasie. O akwatycznym środowisku osiedla świadczy też obecność karczownika. Dopiero pod koniec 
rozwoju kasztelanii znaczenie łowiectwa uległo niewielkiemu spadkowi. Być może było to efektem 
poszerzania obszarów uprawnych wokół osiedla, co skutkowało zwiększeniem udziału pożywienia 
uzyskiwanego z rolnictwa.

O znaczeniu środowiska wodnego jako rezerwuaru żywności świadczą pozostałości ryb oraz 
żółwia błotnego. Zarówno gatunki karpiowate, jak i wymieniony gad to wskaźniki leniwie płyną-
cych wód, zeutrofizowanych zbiorników wodnych czy starorzeczy istniejących w pobliżu osiedla. 
Zestaw zidentyfikowanych ryb to dobra podstawa do wskazania obecności zarówno wód płynących, 
których wyznacznikiem w materiałach jest jesiotr i jaź, jak i zbiorników o znacznym stopniu eutrofi-
zacji, w których dobre warunki znajdował lin czy szczupak. Należy podkreślić szczególne znaczenie 
jesiotra w menu ówczesnych elit Wielkopolski, co dobrze udokumentowano na Ostrowie Lednickim, 
gdzie szczątki tej ryby osiągały niemal 50% ichtiofauny (makowiecki 2001; 2008). Znikoma jej obec-
ność w Radzimiu jest jednak bardziej przesłanką wskazującą na odbywanie wędrówek tarłowych 
w górę Warty niż świadczącą o znaczeniu w menu. Owszem, jesiotr był spożywany, a ze względu 
na swoje walory smakowe był zapewne ceniony. Niemniej niska frekwencja materiałów z Radzimia 
jest podobna do Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, gdzie został on udokumentowany bardzo nielicz-
nie (makowiecki 2016). To w pewien sposób potwierdzałoby stosunkowo niewielkie znaczenie Warty 
jako rzeki szlaków rozrodczych ryby w porównaniu do zdecydowanie większej i dłuższej Wisły. Lud-
ność osiedli położonych nad tą ostatnią łowiła jesiotry zdecydowanie częściej i w większej liczbie 
(makowiecki 2008). Podobnie niewielkie znaczenie jak w Radzimiu ryba ta miała w menu cystersów  
z Łekna, gdzie udział jej szczątków wynosił około 3,5% (makowiecki 2000). Do tego ośrodka dostar-
czano go najprawdopodobniej z Noteci, w której także nie był tak częsty jak w Wiśle, gdyż w zbada-
nych dwóch zbiorach z grodziska w Nakle rozpoznano go tylko w jednym (makowiecki 2003).

Niewątpliwie do jednych ze źródeł pozyskiwania pożywienia zaliczało się ptaki. Większe 
znaczenie miała zapewne kura, zdecydowanie mniejsze ptactwo dzikie. Z danych dotyczących dy-
morfizmu płciowego wynika, że w dorosłym stadzie wymienionego gatunku dominowały samice. 
Były to zapewne nioski, z których uzyskiwano jaja. Niewykluczone, że hodowano także kapłony. 
Może świadczyć o tym blizna na wspomnianym egzemplarzu tarsometatarsus (ryc. 175), powstająca 
po odpadnięciu ostrogi we wczesnym okresie życia, kiedy to przeprowadzano kastrację (SerjeantSon 
2009). Takie egzemplarze jak w Radzimiu rzadko były odnotowywane we wczesnośredniowiecznych 
materiałach zachodniej Słowiańszczyzny, ostatnio w Gnieźnie i Tumie (makowiecki 2012; 2014). Zna-
ne są także z kontekstów późnośredniowiecznych i nowożytnych Gdańska (makowiecki, Gotfredsen 
2002; 2003). To, że opisane zmiany patologiczne można łączyć z kapłonizacją, jest o tyle prawdo-
podobne, iż zabieg w okresie nowożytnym był powszechnie praktykowany (wyczański 1960; 1969). 
Stosując metodę retrogresywną, można przypuszczać, że we wczesnym średniowieczu stosowali go 
również Słowianie. Znaczenie kury, w świetle dotychczasowych badań archeozoologicznych, moż-
na uznać za kolejny przykład stosowania w Radzimiu zasad znanych z innych, przywoływanych 
już ośrodków wczesnośredniowiecznej Wielkopolski (makowiecki 2001; 2016; makowiecki, tomek, Bo-
cHeński 2014). Nie jest wykluczone, że hodowano także gęsi, jednak forma domowa nie miała tak 
dużego znaczenia jak kura.

Hodowla bydła była ukierunkowana przede wszystkim na produkcję mięsa, w mniejszym 
stopniu mleka. Świadczy o tym obecność sztuk w wieku subadultus, których więcej kierowano do 
uboju niż adultus. Niskie znaczenie mleka wynikało też zapewne z niewielkiej pod względem roz-
miarów formy bydła tzw. krótkorogiego Bos brachyceros (por. makowiecki 2001; 2010). 
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Jakość konsumowanej wieprzowiny można uznać za wysoką, zważywszy na to, że znaczącą 
część zabijanego stada stanowiły sztuki około 12-16-miesięczne i nie starsze niż dwa lata, a więc 
odznaczające się już optymalną masą mięśni, otłuszczeniem, a zarazem soczystością. Ubój takich 
grup zwierząt był powszechny w tym czasie także w innych ośrodkach Wielkopolski (makowiecki 
2001; 2012; 2014; 2016). Dobrą jakością odznaczała się baranina/kozina, skoro sporą część stada 
przeznaczano do uboju już w wieku 4-8 miesięcy, a więc jagniąt. Konsumowano także sztuki starsze; 
otrzymywano z nich mięso gorszej jakości, jednak masa osobników dorosłych gwarantowała uzyski-
wanie większej ilości pożywienia. 

O przyżyciowym użytkowaniu ssaków domowych można wnioskować na podstawie zmian 
patologicznych odnotowanych u bydła. Powszechnie przyjmuje się, że osobniki męskie – woły – 
były wykorzystywane do pracy w zaprzęgu: ciągnęły wóz oraz narzędzia służące do uprawy roli. 
W materiałach z Radzimia dwa egzemplarze dostarczyły przesłanek wskazujących na taką funkcję 
niektórych osobników. Jednym z nich jest panewka miednicy (ryc. 170:4) z wyraźnie zeszlifowaną 
powierzchnią stawową. Schorzenie to jako jedno z degeneratywnych odmian osteoartrozy, nazy-
wane eburnacją (o’connor 2008; BartoSiewicz 2013), charakteryzuje się utratą warstwy chrząstki 
stawowej i obnażeniem kości, w wyniku czego dochodzi do mocnego nacisku głowy kości udowej 
i zeszlifowania obu stykających się ze sobą miejsc. W materiałach wczesnośredniowiecznych jest 
dosyć często spotykane. Takie egzemplarze stwierdzono m.in. w: Gnieźnie (makowiecki 2012, s. 248), 
Chełmnie (makowiecki 2010, s. 89), Łęczycy (makowiecki 2014, s. 323) i Krośnie Odrzańskim (mako-
wiecka, makowiecki 2006). Kolejnym schorzeniem wskazującym na przeciążenie aparatu ruchu przez 
użytkowanie bydła w zaprzęgu może być zwyrodnienie powierzchni stawowej członu palcowego 
bliższego (ryc. 170:3). Takie same występują też u osobników współcześnie używanych w trakcji 
(BartoSiewicz, Van neer, lantacker 1997).

Trudno wyjaśnić natomiast inną zmianę chorobową u jelenia (ryc. 173), która jest nazywa-
na szpatem, a notowana powszechnie u gatunków domowych – konia i bydła. W obu wypadkach 
uznawana jest za przykład schorzeń połączeń stawowych, tu stawu stępowego, występujących 
u osobników używanych w zaprzęgu (BartoSiewicz 2008). Trudno jednak uznać, że dziki osobnik 
był wykorzystywany w podobny sposób. Należy przypuszczać, że takie schorzenia pojawiają się 
u starszych osobników na skutek przypadkowych urazów, które początkują rodzaj schorzenia.  
W materiałach wykopaliskowych takie sytuacje były odnotowywane bardzo rzadko (BartoSiewicz 
2008).

Do wyjątkowych schorzeń należy też zaliczyć przewężenia kłów u samców świni (ryc. 171:1-2). 
Ich geneza jest trudna do wyjaśnienia. Przyczyną mógł być stres fizjologiczny podczas wyrastania 
zęba stałego, a więc około 8-12 miesiąca. Warto podkreślić, że oba przypadki odnotowano u osobni-
ków męskich. Kły z takimi samymi schorzeniami, także u samców, znane są z Chełmna. Stwierdzono 
je tam u pięciu osobników (makowiecki 2010, s. 86, aneks 6). Brak takich zmian u loch skłania do upa-
trywania przyczyn wystąpienia stresu w zabiegach hodowlanych przeprowadzanych przez człowie-
ka. Była to być może kastracja samców, która obok zmiany temperamentu na łagodny dodatkowo 
skutkowała zaburzeniami w rozwoju kłów. Trudno uznać, że dochodziło do tego na skutek wiązania 
pętli wokół zęba, tak jak to zostało wyjaśnione przez Alicję Lasotę-Moskalewską (1997; 2008), gdyż 
deformacja na egzemplarzach z Radzimia i Chełmna jest umiejscowiona poniżej granicy krawędzi 
otworu zębowego (ryc. 171:1-2).

Pod względem morfologicznym („rasowym”) stada domowe nie różniły się od takich samych 
stad z innych ośrodków wczesnośredniowiecznych z czasów piastowskich (makowiecki 2001; 2006; 
2010; 2012; 2014; 2016). Można tak przypuszczać, biorąc pod uwagę wysokość w kłębie ustaloną 
tu dla bydła, świni i konia. W takich ośrodkach jak Ostrów Lednicki, Poznań, Chełmno czy Łęczyca 
średnia wartość wysokości w kłębie bydła wynosiła około 103-104 cm. Konie odznaczały się wy-
sokością od około 105 do 150 cm (makowiecki 2014). Osobnik z Radzimia, dla którego oszacowa-
no tę cechę, był nieco wyższy niż średnia wysokość koni z Ostrowa Lednickiego – około 134 cm –  
i z Poznania – około 132 cm (makowiecki 2016).

Poza zapewnianiem pożywienia zwierzęta były też źródłem surowców technologicznych, 
służących wytwarzaniu przedmiotów użytku codziennego. Egzemplarze, które zostały znalezione  
w zbadanych materiałach i stały się podstawą niniejszej konkluzji, pozwalają jednocześnie podkre-
ślić znaczenie poroża jelenia. Do takich samych wniosków prowadzą wyniki identyfikacji egzem-
plarzy, które spostrzeżono podczas badań wykopaliskowych, uznając je za tzw. zabytki i wydzie-
lając z materiałów masowych – pokonsumpcyjnych (tab. 33). Także w tym zbiorze najliczniejsze 
było poroże (ryc. 176), jednak obok niego wykorzystywano także inne kości, pochodzące od ssaków 
domowych, takich jak bydło, świnia, małe przeżuwacze i koń. Pod względem funkcjonalnym były 
to m.in. kolce (ryc. 177), hetki (ryc. 178), igły (ryc. 179), łyżwy (ryc. 180), oprawki (ryc. 181), a więc  
w większości przypadków przedmioty powszechnie używane przez mieszkańców osiedli wcze-
snośredniowiecznych (jaworSki 1990; makowiecki 2001; 2010; makowiecka, makowiecki 2015b).

Tabela 33. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Skład zoologiczny i anatomiczny przed-
miotów z kości oraz ich liczebność

Table 33. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Zoological and anatomical compo-
sition of bone artefacts along with their number 
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poroże – tyka ślady obróbki - - - - - - 3 - - 3

poroże – odnoga oprawka - - - - - - 2 - - 2

poroże okładzina - - - - - - - 2 - 2

poroże – odnoga ślady obróbki - - - - - - 13 - - 13

poroże – odnoga kolec - - - - - - 3 - - 3

poroże grzebień - - - - - - - 1 - 1

żuchwa kolec - - - - - 1 - - - 1

k. promieniowa łyżwa 1 - - - 1 - - - - 2

k. śródręcza łyżwa - - - - 2 - - - - 2

k. śródręcza kolec 1 - - - - - - - - 1

k. śródręcza IV hetka - 2 - - - - - - - 2

k. piszczelowa kolec - 2 - 1 - - - - - 3

k. strzałkowa igła - 2 - - - - - - - 2

k. śródstopia kolec - - 1 - - - - - - 1

k. śródstopia hetka - 1 - - - - - - - 1

k. śródstopia IV kolec - - - - 2 - - - - 2

nierozpoznane oprawka - - - - - - - - 1 1

Razem - 2 7 1 1 5 1 21 3 1 42
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Ryc. 176. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Poroże jelenia ze śladami 
obróbki, 1 – jedna z odnóg tyki (druga połowa XI-XII wiek), 2 – fragment tyki (VIII-
-pierwsza połowa XIV wieku ?), 3 – kolec – punktak (koniec XII-pierwsza połowa XIII 
wieku), 4 – zdobiona oprawka (druga połowa XI-XII wiek)

Fig. 176. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Red deer antler 
with traces of working, 1 – one of the points of the beam (second half of the 11th-
-12th century), 2 – beam fragment (8th-first half of the 14th century?), 3 – point – 
centre punch (end of 12th-first half of the 13th century), 4 – decorated mounting 
(second half of the 11th-12th century)

Ryc. 177. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Przedmioty z kości – kol-
ce, 1 – k. piszczelowa świni (wczesne średniowiecze ?), 2 – k. śródstopia IV konia 
(druga połowa XIII-pierwsza połowa XIV wieku), 3 – żuchwa Bos spec. (koniec XII-
-pierwsza połowa XIII wieku)

Fig. 177. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Bone artefacts – 
points, 1 – pig tibia (Early Middle Ages?), 2 – horse metatarsal IV (second half of the 
13th-first half of the 14th century), 3 – Bos spec. mandible (end of 12th-first half of 
the 13th century)
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Ryc. 178. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Przedmiot z kości –  
hetki, 1 – k. śródstopia III lub IV świni (VIII-pierwsza połowa XIV wieku ?),  
2 – k. śródręcza IV świni (druga połowa XIII-pierwsza połowa XIV wieku)

Fig. 178. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Bone artefacts – 
toggles, 1 – pig metatarsal III or IV (8th-first half of the 14th century?), 2 – pig meta-
carpal IV (second half of the 13th-first half of the 14th century)

Ryc. 179. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Przedmiot z kości – igły, 
1 – k. strzałkowa świni (VIII-pierwsza połowa XIV wieku ?), 2 – k. strzałkowa świni 
(druga połowa X-pierwsza połowa XI wieku)

Fig. 179. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Bone artefacts – 
needles, 1 – pig fibula (8th-first half of the 14th century?), 2 – pig fibula (second half 
of the 10th-first half of the 11th century)
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Do dosyć rzadko spotykanych wytworów można zaliczyć wspomniany paciorek z kręgu 
suma (ryc. 169:7). Z analizy przeprowadzonej w opracowaniu ujmującym takie znaleziska w okresie 
prahistorycznym i w średniowieczu wynika, że obok wymienionego gatunku wytwarzano je tak-
że z kręgów szczupaka. Obecność niektórych z nich w obrębie bądź w pobliżu budowli sakralnych  
w Wielkopolsce (np. w Gieczu, na Ostrowie Tumskim w Poznaniu) była podstawą do przypuszcze-
nia, że mogły one być elementami sznurów modlitewnych (różańca), a ściślej pełniły funkcję roz-
dzielania ich na segmenty (makowiecki, makowiecka 2017). Poza przywołanymi kontekstami autorzy 
wskazali też analogie, którymi były paciorki z kręgów dorszy znajdowane w obrębie późnośrednio-
wiecznych (XIII-przełom XV i XVI wieku) ruin kaplic i klasztorów w Anglii, a także wizerunek ry-
baka umieszczonego na poliptyku św. Wincentego przez Nuno Gonçalvesa portugalskiego malarza 
aktywnego w latach 1450-1467. W dłoniach modlącej się na kolanach postaci umieścił on sznur  
z nanizanymi paciorkami z kręgów ryb.
 

Podsumowanie

W przeprowadzonych badaniach uzyskano obraz fauny wolno żyjącej użytkowanej przez mieszkań-
ców ośrodka, wskazano także zasadnicze cechy krajobrazu przyrodniczego wokół niego, które były 
możliwe w rozważaniach archeozoologicznych. Zasady gospodarowania zasobami zwierzęcymi 
były uwarunkowane ich dostępnością w lokalnych biocenozach. W odniesieniu do zwierząt domo-
wych było to centrum o bardzo zbliżonych zasadach gospodarowania poszczególnymi gatunkami, 
znanych z innych ośrodków ówczesnej Wielkopolski. Dosyć ważnym ustaleniem było wskazanie 
pory trudnienia się łowiectwem, co jest bardzo rzadko podnoszone w literaturze przedmiotu. Nie-
wątpliwie ważnym osiągnięciem tego opracowania jest wypełnienie luki w dotychczasowym stanie 
badań nad gospodarowaniem zwierzętami i stanem paleośrodowiska we wczesnym średniowieczu 
w tej części Wielkopolski. 

Ryc. 181. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Przedmiot z surowca organicznego 
pochodzenia zwierzęcego – oprawka (druga połowa XIII-pierwsza połowa XIV wieku)

Fig. 181. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Artefacts from animal  
organic material – mounting (second half of the 13th-first half of the 14th century)

Ryc. 180. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Przedmiot z kości –  
łyżwy, 1 – k. promieniowa bydła (druga połowa XIII-pierwsza połowa XIV wieku), 
2 – k. śródręcza III konia (koniec XII-pierwsza połowa XIII wieku)

Fig. 180. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Bone artefacts – 
skates, 1 – cattle radius (second half of the 13th-first half of the 14th century),  
2 – horse metacarpal III (end of 12th-first half of the 13th century)
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Analizie w Pracowni Antropologicznej Działu Nauk Przyrodniczych Muzeum Pierwszych Pia-
stów na Lednicy poddano cztery próby kości ludzkich, przekazane przez Andrzeja Kowal-
czyka z Pracowni Archeologicznej Ostrów Radzimski tejże instytucji. Materiał kostny był 

wyselekcjonowany przez Daniela Makowieckiego z licznego zbioru kości zwierzęcych poddawanych 
opracowaniu. Stanowił tylko pojedyncze fragmenty kostne, wydzielone w ramach pozycji inwen-
tarzowych. Zgodnie z metodyką badań antropologicznych materiał został poddany wstępnej oce-
nie tzw. „grubymi metodami”. Okazało się, że są to tylko wycinki drobnych kości dziecięcych. Kości 
zmierzono i dokonano określenia przybliżonego wieku dziecka w chwili śmierci. Zastosowano tabele 
wzorcowe opracowane przez Milana Stloukala i Hannę Hanakovą w 1978 roku (Piontek 1999, s. 143, 
tabela 8) i porównawczo – wyniki badań materiału dziecięcego z cmentarzyska wczesnośrednio-
wiecznego w Grucznie (pow. Świecie nad Wisłą) Andrzeja Florkowskiego i Tomasza Kozłowskiego 
(1994) oraz wyniki badań własnych dla cmentarzyska wczesnośredniowiecznego Dziekanowice 
stan. 22 (pow. Gniezno; wrzesińska, wrzesiński 2002). Wiek dzieci określono, stosując skalę oceny 
wieku: Infans I – dzieciństwo młodsze od 0 do około 6-7 lat. Pomiary wykonano według metody  
Rudolpha Martina i Karla Sallera (1957).

Radzim stan.1, obiekt 5/2012, nr inw. 18/12 (ryc. 182)
Trzon kości łokciowej, lewej, małego dziecka. Trzon o długości największej 5,9 cm. 
Kość należała do małego dziecka, niemowlęcia, zmarłego w wieku Infans I, tj. w wieku 0-3 miesięcy 
życia.

Radzim stan.1, warstwa V, nr inw. 21/12 (ryc. 183)
Trzon kości udowej, prawej, małego dziecka. Trzon o długości największej 7,4 cm.
Kość należała do małego dziecka, niemowlęcia, zmarłego w wieku Infans I, tj. w wieku 0-3 miesięcy 
życia.

Ryc. 182. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Trzon kości łokciowej, lewej, małego dziecka

Fig. 182. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Left ulnar shaft of a young child

Ryc. 183. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Trzon kości udowej, prawej, małego dziecka

Fig. 183. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Right femoral shaft of a young child
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Radzim stan.1, warstwa IIa, nr inw. 22/12 (ryc. 184)
Część trzonu kości piszczelowej, prawej, małego dziecka. Trzon ukruszony, o długości największej 
powyżej 6,5 cm.
Kość należała do małego dziecka, niemowlęcia, zmarłego w wieku Infans I, tj. w wieku 3-6 miesięcy 
życia.

Radzim stan.1, obiekt 8/2012, nr inw. 25/12 (ryc. 185)
Łuska kości ciemieniowej, prawej, czaszki małego dziecka, o grubości kości 0,5 mm.
Kość należała do małego dziecka, niemowlęcia, zmarłego w wieku Infans I, tj. w wieku 0-3 miesięcy 
życia.

Ryc. 184. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Część trzonu  
prawej kości piszczelowej małego dziecka

Fig. 184. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Fragment 
of a right tibial diaphysis of a young child

Analiza antropologiczna, wykonana dla tak małej reprezentacji kości ludzkich, pozwala tylko stwier-
dzić, że mamy doczynienia z nie mniejszą liczbą pochówków dziecięcych niż dwóch osobników,  
tj. dwoje niemowląt, jedno w wieku 0-3 miesięcy życia, a drugie, niewiele starsze, 3-6 miesięcy życia. 
Przy założeniu, że nie możemy połączyć poszczególnych prób kostnych i każdy numer inwentarzowy 
traktujemy jako osobny, niemający związku chronologicznego, możemy stwierdzić, iż maksymalnie 
mamy doczynienia z czterema osobnikami, dziećmi najmłodszymi, zmarłymi w wieku Infans I. 

Ryc. 185. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Łuska prawej kości ciemie-
niowej czaszki małego dziecka, niemowlęcia

Fig. 185. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Squamosus of the 
right parietal bone of a young child, probably an infant
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T ematem niniejszego opracowania są fragmenty naczyń ceramicznych, wiązane z aktywnością 
grup ludzkich z okresu średniowiecza (zakres chronologiczny: druga połowa X-pierwsza połowa 
XIV wieku). Omawiane fragmenty naczyń zostały odkryte podczas badań wykopaliskowych 

w latach 2002-2012 w Radzimiu stan. 1, na grodzisku (obiekt AZP 48-27), gm. Murowana Goślina, po-
wiat poznański. Fragmenty naczyń (Sr 873, Sr 896, Sr 897 i Sr 899)98 zostały wyeksplorowane w wy-
kopie II zlokalizowanym na kulminacji centralnego wzniesienia otoczonego fosą i wałami, w warstwie 
kulturowej II, IIa, III i IIIa, czyli jednostkach stratygraficznych powstałych w trakcie użytkowania pla-
teau grodu kasztelańskiego wzniesionego pod koniec XII wieku, następnie przebudowanego w drugiej 
połowie XIII wieku i funkcjonującego do pierwszej połowy XIV wieku. Pozostałe fragmenty naczyń  
(Sr 900, Sr 901 i Sr 902) zostały stwierdzone wykopaliskowo w sondażu III, w warstwie VIII stanowią-
cej relikty wału grodu wczesnopiastowskiego wzniesionego w drugiej połowie X wieku oraz w war-
stwach VII, VIIB, jednostkach stratygraficznych poświadczających osadnictwo (datowane na połowę 
XI-XII wieku) o charakterze otwartym, stwierdzone na reliktach grodu z drugiej połowy X wieku.

Ślady substancji smolistej o czarnym zabarwieniu stwierdzono makroskopowo na fragmen-
tach wszystkich objętych badaniami naczyń (ryc. 186-198). Omawiane substancje smoliste zostały 
wstępnie zinterpretowane jako pochodne smół drzewnych oraz objęte podstawowymi archeome-
trycznymi pracami badawczymi.

98 Objęte archeometrycznymi pracami badawczymi preparaty noszą sygnatury Sr 873, Sr 896, Sr 897, Sr 899, Sr 900, Sr 901, 
Sr 902 według rejestru laboratorium archeometrycznego Pracowni Fizykochemii Materiałów i Nanotechnologii Wydziału 
Chemii UAM z siedzibą w Śremie.

Ryc. 186-187. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Fragment naczynia ze śladami czar-
nej substancji smolistej (nr inw. 1/12) – próbka Sr 873 (powierzchnia wewnętrzna) i jego wycinek 

Fig. 186-187. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Potsherd bearing traces of black 
tar (inv. 1/12) – sample Sr 873 (inner surface) and its section 

Ryc. 188-189. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Fragment naczynia ze śladami czar-
nej substancji smolistej (nr inw. 1/03) – próbka Sr 896 (powierzchnia wewnętrzna) i jego wycinek 

Fig. 188-189. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Potsherd bearing traces of black 
tar (inv. 1/03) – sample Sr 896 (inner surface) and its section 

Ryc. 190. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. 
gm. Murowana Goślina. Fragment 
naczynia ze śladami czarnej substan-
cji smolistej (nr inw. 4/03) – próbka 
Sr 897 (powierzchnia wewnętrzna)

Fig. 190. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, 
Murowana Goślina Commune. Pot-
sherd bearing traces of black tar (inv. 
4/03) – sample Sr 897 (inner surface)

Ryc. 191-192. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Fragment naczynia ze śladami czarnej 
substancji smolistej (nr inw. 11/06) – próbka Sr 899 (powierzchnia wewnętrzna) i jego wycinek 

Fig. 191-192. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Potsherd bearing traces of black tar 
(inv. 11/06) – sample Sr 899 (inner surface) and its section 

Ryc. 193-194. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Fragment naczynia ze śladami czarnej 
substancji smolistej (nr inw. 27/08) – próbka Sr 900 (powierzchnia wewnętrzna) i jego wycinek 

Fig. 193-194. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Potsherd bearing traces of black tar 
(inv. 27/08) – sample Sr 900 (inner surface) and its section 
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Naczynia produkcyjne będące przedmiotem niniejszych rozważań wiązać należy z procesem 
pirolizy drewna i kory, w trakcie którego wytwarzano dziegieć (szafrański 1949/1950; dymaczewski 
1953; leciejewicz 1953; doBrzańska i in. 2005; Pietrzak, langer 2013).

Źródła

Ogółem do badań fizykochemicznych zakwalifikowano siedem próbek czarnej substancji smolistej 
obecnej zarówno na wewnętrznej, jak i zewnętrznej powierzchni fragmentów naczyń ceramicznych. 
Ze względu na większe prawdopodobieństwo uzyskania wiarygodnych wyników badań archeo- 
metrycznych do dalszych analiz zakwalifikowano wyłącznie substancje smoliste obecne na po-
wierzchniach wewnętrznych naczyń. Materiały organiczne zarejestrowane na stronie zewnętrznej 
naczyń mogły mieć kontakt z otwartym ogniem, co w sposób znaczący uniemożliwiałoby ich iden-
tyfikację z powodu utraty substancji diagnostycznych, wskazujących na źródło ich pochodzenia.

Ryc. 195-196. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Fragment naczynia ze śladami czarnej 
substancji smolistej (nr inw. 21/09) – próbka Sr 901 (powierzchnia wewnętrzna) i jego wycinek 

Fig. 195-196. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Potsherd bearing traces of black tar 
(inv. 21/09) – sample Sr 901 (inner surface) and its section 

Ryc. 197-198. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Fragment naczynia ze śladami czarnej 
substancji smolistej (nr inw. 27/09) – próbka Sr 902 (powierzchnia wewnętrzna) i jego wycinek 

Fig. 197-198. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Potsherd bearing traces of black tar 
(inv. 27/09) – sample Sr 902 (inner surface) and its section 

Obserwacje makroskopowe wskazują, że wyodrębnione substancje smoliste zlokalizowane 
na powierzchniach naczyń obejmują głównie:
◊ jego dno (Sr 873 – ryc. 186 i 187; Sr 896 – ryc. 188 i 189),
◊ część wylewową (Sr 897 – ryc. 190; Sr 899 – ryc. 191 i 192; Sr 900 – ryc. 193 i 194; Sr 902 – ryc. 197 

i 198),
◊ część brzuścową (Sr 901 – ryc. 195 i 196).

Omawiane fragmenty naczyń pokryte są stosunkowo grubą warstwą substancji smolistej, 
co świadczy o ich „charakterze gospodarczym”. Badania makroskopowe oraz mikroskopowe wska-
zują na możliwość użytkowania opisywanych naczyń jako części zestawów do produkcji lub wtór-
nego przetwarzania dziegciu. Ta hipoteza badawcza zostanie zweryfikowana w trakcie omówienia 
wyników badań archeometrycznych w dalszej części wywodu oraz pozwoli ustalić, czy badana sub-
stancja wykazuje cechy antropogenicznego materiału o charakterze organicznym.

Niżej przedstawiamy charakterystykę archeometryczno-taksonomiczną preparatów podda-
nych analizom fizykochemicznym:
◊ Sr 873 Radzim stan. 1, nr inw. 1/12, wykop II, warstwa III, relikty grodu kasztelańskiego,  

poziom 5 (koniec XII-pierwsza połowa XIII wieku), część przydenna naczynia – powierzchnia 
wewnętrzna, pozostałość poprodukcyjna (ryc. 186 i 187);

◊ Sr 896 Radzim stan. 1, nr inw. 1/03, wykop II, warstwa IIa, relikty grodu kasztelańskiego,  
poziom 6 (druga połowa XIII-pierwsza połowa XIV wieku), część przydenna naczynia – po-
wierzchnia wewnętrzna, pozostałość poprodukcyjna (ryc. 188 i 189);

◊ Sr 897 Radzim stan. 1, nr inw. 4/03, wykop II, warstwa II, relikty grodu kasztelańskiego, poziom 
6 (druga połowa XIII-pierwsza połowa XIV wieku), część wylewowa naczynia – powierzchnia 
wewnętrzna, pozostałość poprodukcyjna (ryc. 190);

◊ Sr 899 Radzim stan. 1, nr inw. 11/06, wykop II, warstwa III, relikty grodu kasztelańskiego,  
poziom 5 (koniec XII-pierwsza połowa XIII wieku), część wylewowa naczynia – powierzchnia 
wewnętrzna, pozostałość poprodukcyjna (ryc. 191 i 192);

◊ Sr 900 Radzim stan. 1, nr inw. 27/08, wykop III, warstwa VIII, relikty grodu wczesnopiastow-
skiego, poziom 3 (druga połowa X-pierwsza połowa XI wieku), część wylewowa naczynia –  
powierzchnia wewnętrzna, pozostałość poprodukcyjna (ryc. 193 i 194);

◊ Sr 901  Radzim stan. 1, nr inw. 21/09, wykop III, warstwa VIIb, relikty osadnictwa otwartego, 
poziom 4 (połowa XI-XII wiek), część brzuścowa naczynia – powierzchnia wewnętrzna, pozo-
stałość poprodukcyjna (ryc. 195 i 196);

◊ Sr 902  Radzim stan. 1, nr inw. 27/09, wykop III, warstwa VII, relikty osadnictwa otwartego, 
poziom 4 (połowa XI-XII wiek), część wylewowa naczynia – powierzchnia wewnętrzna, pozo-
stałość poprodukcyjna (ryc. 197 i 198).

Metody analizy

Omawiane preparaty archeologiczne objęto badaniami archeometrycznymi, biorąc pod uwagę kry-
teria:
◊ stanu ewidencji wykopaliskowej (tzn. makroskopowego i mikroskopowego rozpoznania form 

materiałów zabytkowych),
◊ surowcowe (ustalenie surowców wyjściowych zastosowanych do wytworzenia badanych ma-

teriałów archeologicznych), 
◊ technologiczne (rozpoznanie metod otrzymywania i przetwarzania substancji smolistych),
◊ funkcjonalne (ustalenie zastosowania przedmiotów, na których przetrwały ślady smół drzew-

nych, włączając w to sposób ich nanoszenia).
Metody archeometryczne znajdują zastosowanie w analizach materiałów roślinnych zacho-

wanych w zapisie kopalnym w formie uniemożliwiającej ich identyfikację przy użyciu standardowych 
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badań mikroskopowych. Z sytuacją taką mamy do czynienia w wypadku pozostałości substancji 
smolistych wykazujących duże zmiany strukturalne, które utrudniają wiarygodną identyfikację ich 
pierwotnej formy i funkcji.

Materiał smolisty będący tematem naszych zainteresowań występuje w postaci amorficz-
nej masy przylegającej do dna lub ścianek naczyń ceramicznych, która jest pozbawiona śladów bu-
dowy anatomicznej. Dlatego problem jego identyfikacji (w tym odróżnienia od innych podobnych 
zewnętrznie substancji np. geogennych) jest zagadnieniem podstawowym, warunkującym możli-
wości realizacji dalszych, szczegółowszych badań laboratoryjnych i interpretacji archeologicznych. 
Podstawowym celem analiz była identyfikacja rodzaju surowca, z którego wytworzono badane sub-
stancje smoliste (gatunek drewna lub kory) oraz rekonstrukcja metod ich wytworzenia z uwzględ-
nieniem historii termicznej materiałów archeologicznych.

Odkryte podczas badań terenowych fragmenty omawianych naczyń ceramicznych ze śla-
dami substancji smolistych o czarnej barwie (Sr 873, Sr 896, Sr 897, Sr 899, Sr 900, Sr 901, Sr 902) 
objęto wstępnymi analizami fizykochemicznymi według standardów wypracowanych przez wspo-
mniane laboratorium archeometryczne Wydziału Chemii UAM z siedzibą w Śremie (langer, Pietrzak 
2000; 2004b; Pietrzak 2010; 2012; Pietrzak, langer 2013).

Główną metodą identyfikacji analizowanej substancji była spektrofotometria w podczer-
wieni (FTIR). Pomiary widm w podczerwieni (tabletki KBr) wykonano przy użyciu spektrometru 
FTIR Bruker IFS 66v/s.

Badania archeometryczne objęły również analizę chromatograficzną (TLC, SiO2, Merck, hek-
san-czterochlorek węgla 5:1, 3:1, cykloheksan-chloroform 10:1, chloroform-metanol 10:1, 5:1 i 3:1), 
pomiary temperatury topnienia (mikroskop polaryzacyjny sprzężony z aparatem Boëtiusa Wagema 
model PHMK 05 ze stolikiem grzewczym) w przedziale temperatur od 0 do 300ºC) oraz obserwacje 
mikroskopowe w świetle widzialnym (polaryzacyjny mikroskop optyczny PZO; kośko, langer 1986; 
langer 1989; Pollard, Heron 1996; langer, kośko 1999; langer, Pietrzak 2004a; 2011; langer, Pietrzak, 
golczak 2007; Pietrzak 2012). Powyższe techniki badawcze zostały uzupełnione o pomiar widm elek-
tronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) z użyciem spektrometru PDP Radiopan SE/X 2547 
(krzyminiewski, langer, kośko 1998; Pietrzak 2010). 

Badania archeometryczne miały charakter porównawczy; przeprowadzono je przy użyciu 
współczesnego dziegciu brzozowego oraz sosnowego, które otrzymano w naszym laboratorium.

Charakterystyka funkcjonalna

Próbki Sr 873 i Sr 896
Omawiane substancje smoliste o sygnaturach Sr 873 (ryc. 186 i 187) i Sr 896 (ryc. 188 i 189) wy-
stępują na fragmentach przydennych naczyń. Poddany badaniom materiał smolisty pokrywa dno 
pojemników ceramicznych warstwą o zróżnicowanej grubości dochodzącej w niektórych miejscach 
do 3 mm (ryc. 186-189). Warstwa smoły okala wywiercone wtórnie otwory zlokalizowane w środko-
wych częściach dna naczyń o średnicy około 10 cm. Badaniami objęto materiały organiczne obecne 
na powierzchniach wewnętrznych obu naczyń. Poddając analizie omawiane znaleziska oraz sposób 
rozmieszczenia substancji smolistych, można sformułować hipotezę o produkcyjnym charakterze 
badanych naczyń. Odkryte fragmenty pojemników ceramicznych ze śladami substancji smolistych 
bez wątpienia można wiązać z procesem suchej destylacji drewna i kory. Fragmenty naczyń, na któ-
rych przetrwały analizowane substancje, są zaś częścią zestawów produkcyjnych użytych do wy-
twarzania lub wtórnego przetwarzania dziegciu. Materiał smolisty pozyskany z ww. fragmentów 
naczyń winien potencjalnie zawierać składniki chemiczne identyfikujące źródło ich pochodzenia. 

Analizy przy użyciu mikroskopii optycznej PZO pozwoliły na ujawnienie, w obu preparatach, 
lekko popękanej powierzchni z licznymi strukturami mikroporowatymi (ryc. 199-200). Powyższe 
spostrzeżenia przemawiają za intensywnym przebiegiem procesu wytwarzania charakteryzującym 

się silnym wydzielaniem gazów i par lotnych substancji. Reakcja ta doprowadziła do utworzenia zło-
żonych związków polimerowych cechujących się znacznym stopniem usieciowania99 (ryc. 199-200). 
Obserwacje te świadczą o wpływie stosunkowo wysokiej temperatury, w której przebiegał proces 
suchej, rozkładowej destylacji drewna i kory.

Badania mikroskopowe dowiodły również obecności niewielkiej ilości nierównomiernie 
rozmieszczonych koncentracji substancji mineralnych (ryc. 201). Nieregularny, nieuporządkowany 
sposób rozłożenia domieszki mineralnej w obrębie materiału organicznego wskazuje na przypadko-
we zanieczyszczenie preparatu archeologicznego w procesie postdepozycyjnym.

99 Powstawanie bardzo dużej liczby połączeń pomiędzy cząsteczkami badanej substancji.

Ryc. 199. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. 
Murowana Goślina. Efekt wydzielania 
gazów i par lotnych substancji w trakcie 
powstawania smoły pod wpływem wy-
sokiej temperatury – próbka Sr 873 (po-
laryzacyjny mikroskop optyczny PZO, 
powiększenie 120 ×)

Fig. 199. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Mu-
rowana Goślina Commune. Gases and 
volatile gases release effect during the 
making of tar due to high temperature – 
sample Sr 873 (PZO polarised light mi-
croscope, 120 × magnification) 

Ryc. 200. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. 
Murowana Goślina. Obraz powierzchni 
warstwy organicznej będącej efektem 
wpływu wysokiej temperatury – prób-
ka Sr 873 (polaryzacyjny mikroskop 
optyczny PZO, powiększenie 200 ×)

Fig. 200. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Mu-
rowana Goślina Commune. Image of or-
ganic layer surface caused by high tem-
perature – sample Sr 873 (PZO polarised 
light microscope, 200 × magnification)
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Wyniki pomiaru temperatury topnienia dowiodły organicznego pochodzenia badanych pre-
paratów. Obie omawiane próbki o sygnaturach Sr 873 i Sr 896 miękną w przedziale 121-134ºC oraz 
topią się w zakresie temperatur 135-153ºC (tab. 34). 

Organiczny charakter badanych materiałów został potwierdzony wynikami testu rozpusz-
czalności w rozpuszczalnikach organicznych. Podczas analizy rozpuszczalności stwierdzono całko-
witą rozpuszczalność w chloroformie (CHCl3) i tetrahydrofuranie (C4H8O) oraz częściową rozpusz-
czalność w chlorku metylenu (CH2Cl2), czterochlorku węgla (CCl4) i benzenie (C6H6). Nie odnotowano 
natomiast rozpuszczalności w wodnych roztworach wodorotlenku sodu (NaOH) oraz kwasu solnego 
(HCl). Wodny roztwór kwasu solnego (HCl) dodany do objętych badaniami próbek archeologicznych 
wymywa małe ilości związków żelaza (Fe), czego dowiodła słaba, lecz pozytywna reakcja z rodan-
kiem amonu (NH4SCN). Odnotowane zmiany barwy mieszaniny na kolor lekko czerwony są wyni-
kiem przypadkowego zabrudzenia substancji organicznej małą ilością materiału mineralnego po-
chodzącego z podłoża (gruntu) np. w procesie postdepozycyjnym (tab. 35), co dobrze koresponduje  
z wynikami obserwacji mikroskopowych (ryc. 201).

Potwierdzony w trakcie obserwacji mikroskopowych (ryc. 199-201) brak pozostałości surow-
ca wskazuje na zaawansowaną metodę produkcji, z zastosowaniem odrębnego naczynia do odbioru 
produktu w procesie suchej destylacji drewna i kory (por. Pietrzak 2012, s. 42, fig. 2). Sposób związa-
nia dziegciu z ceramicznym podłożem dowodzi, że badane materiały są pozostałościami poproduk-
cyjnymi powstałymi podczas procesu suchej, rozkładowej destylacji drewna, a naczynia, na których 
stwierdzono resztki substancji smolistych stanowią pojemniki do odbioru produktu (ryc. 202).

Próbki Sr 897, Sr 899, Sr 900, Sr 901 i Sr 902
Preparaty archeologiczne o sygnaturach Sr 897, Sr 899, Sr 900, Sr 902 odnotowano na częściach wy-
lewowych, a preparat Sr 901 na części brzuścowej naczyń ceramicznych. Materiał archeologiczny  
o sygnaturze Sr 897 charakteryzuje się stosunkowo cienką warstwą czarnej substancji smolistej  
(1-2 mm) pokrywającej część wylewową naczynia (ryc. 190). Na organiczne źródło pochodze-
nia analizowanego materiału wskazuje wynik pomiaru temperatury topnienia. Preparat mięknie  
w przedziale 128-140ºC oraz topi się w przedziale temperatur 148-161ºC (tab. 34). Powyższe wnioski 
potwierdza częściowa rozpuszczalność w chloroformie (CHCl3), chlorku metylenu (CH2Cl2) i tetra-
hydrofuranie (C4H8O). Silna, pozytywna reakcja z rodankiem amonu (NH4SCN) dowodzi obecności 

dużej ilości materiału mineralnego pochodzącego z podłoża (gruntu), o czym świadczy zmiana bar-
wy mieszaniny na kolor intensywnie czerwony (tab. 34). Dominująca rola materiału mineralnego – z 
przypadkowego zabrudzenia substancji organicznej – obecnego w badanej próbce obserwowana jest 
również na widmach w podczerwieni FTIR (tab. 36, ryc. 203).

Ryc. 201. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. 
Murowana Goślina. Niewielka ilość nie-
równomiernie rozmieszczonych koncen- 
tracji substancji mineralnych – prób-
ka Sr 873 (polaryzacyjny mikroskop 
optyczny PZO, powiększenie 200 ×)

Fig. 201. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Muro-
wana Goślina Commune. Small amount 
of unevenly distributed concentrations 
of minerals – sample Sr 873 (PZO pola-
rised light microscope, 200 × magnifica-
tion)

Ryc. 202. Schemat dwukomorowe-
go zestawu do produkcji 
dziegciu

Fig. 202. Diagram of a two-part set 
for the production of tar

Ryc. 203. Ostrów Radzimski, Radzim 
stan. 1. gm. Murowana Go-
ślina. Widmo w podczer- 
wieni FTIR próbki Sr 897

Fig. 203. Ostrów Radzimski, Radzim, 
site 1, Murowana Goślina 
Commune. FTIR infrared 
spectrum – sample Sr 897

W próbkach Sr 899, Sr 900, Sr 901 i Sr 902 stwierdzono silną degradację termiczną, co odróż-
nia je w sposób istotny od typowych próbek smół drzewnych (archeologicznych i współczesnych). 
Interesujący nas materiał archeologiczny w postaci czarnych substancji smolistych występuje  
w formie warstw o zróżnicowanej grubości dochodzącej do około 4 mm (ryc. 191-198). Powierzchnia 
badanych materiałów wykazuje mocne spieczenie i spękanie o matowej strukturze (ryc. 204-205), co 
świadczy o długotrwałym kontakcie ze źródłem wysokiej temperatury np. w palenisku. Brak kontroli 
temperatury w procesie powstawania badanych materiałów spowodował pojawienie się struktur cha-
rakterystycznych dla gwałtownego wydzielania produktów lotnych substancji, co potwierdzają bada-
nia mikroskopowe (ryc. 204-205). Opisywane wyżej struktury mikroporowate mogły powstać w pro-
cesie wytwarzania smół drzewnych lub w wyniku termolizy substancji organicznych przylegających 
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do ścianek ogrzewanych naczyń. Kontakt ze źródłem wysokiej temperatury potwierdzają rezultaty 
badań temperatury topnienia – żadna próbka nie topi się w zakresie temperatur do 300°C, dla dwóch 
preparatów (Sr 899 i Sr 900) odnotowano jedynie lekkie mięknięcie w przedziale temperatur 164- 
-187°C (tab. 34). Świadczy to o wygrzaniu badanych preparatów archeologicznych powyżej tempe-
ratury ich rozkładu, co potwierdzają również wyniki analizy rozpuszczalności. Całkowity brak roz-
puszczalności w rozpuszczalnikach organicznych wyklucza możliwość zastosowania chromatogra-
fii cienkowarstwowej (TLC) w celu identyfikacji surowca, gdyż wymaga to przeprowadzenia prepa-
ratów archeologicznych w stan roztworu (tab. 35). Natomiast wodne roztwory kwasu solnego (HCl) 
dodane do badanych substancji wskazały na znaczną ilość związków żelaza (Fe), czego dowiod- 
ła pozytywna reakcja z rodankiem amonu (NH4SCN). Na zanieczyszczenie badanych substancji 
materiałem z podłoża (gruntu) wskazuje intensywna zmiana barwy mieszanin na kolor czerwony. 
Właściwości badanych próbek wskazują na znaczną zawartość frakcji ciężkiej, zaawansowany pro-
ces polimeryzacji, a nawet początki grafityzacji. Na podstawie powyższych obserwacji przyjąć nale-
ży, że badane materiały smoliste są silnie zwęglonymi substancjami organicznymi, które zawierają 
przypadkową domieszkę mineralną. Nieregularnie rozmieszczone ziarna drobnoziarnistego piasku 
na powierzchni organicznej obserwowanych preparatów świadczą o przypadkowej domieszce mi-
neralnej (ryc. 204-205). Ziarna piasku sprawiają wrażenie wtopionych w materiał smolisty, co może 
świadczyć o kontakcie płynnej jeszcze substancji smolistej z materiałem mineralnym. Niewykluczo-
ne, że podczas procesu wytwórczego naczynia zawierające smołę mogły ulec uszkodzeniu, wskutek 
czego materiał smolisty ze ścianki naczynia miał bezpośredni kontakt ze źródłem wysokiej tempera-
tury (degradacja termiczna) oraz piaskiem z gruntu (zabrudzenie składnikami mineralnymi). W ba-
daniach mikroskopowych nie dostrzeżono śladów mikroszczątków roślinnych, co świadczy o znacz-
nym stopniu czystości preparatów archeologicznych. Objęte badaniami archeologicznymi preparaty 
mogły przylgnąć do ścianek pojemników ceramicznych w trakcie wytwarzania lub wtórnej obróbki 
omawianych materiałów organicznych.

Ryc. 204. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowa-
na Goślina. Rezultat powstawania produktów 
gazowych i par lotnych substancji w trakcie po-
wstawania smoły w wyniku działania wysokiej 
temperatury – próbka Sr 901 (polaryzacyjny mi-
kroskop optyczny PZO, powiększenie 120 ×)

Fig. 204. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana 
Goślina Commune. Ostrów Radzimski, Radzim, 
site 1, Murowana Goślina Commune. The re-
sult of the formation of gaseous products and  
vapours during the formation of tar due to the 
action of high temperature – sample Sr 901 (PZO 
polarised light microscope, 120 × magnification) 

Ryc. 205. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Muro-
wana Goślina. Silnie zdegradowana termicznie  
i popękana powierzchnia substancji organicz-
nej – próbka Sr 902 (polaryzacyjny mikroskop 
optyczny PZO, powiększenie 120 ×)

Fig. 205. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana 
Goślina Commune. Surface of organic matter, 
heavily degraded thermally and cracked – sam-
ple Sr 902 (PZO polarised light microscope, 120 × 
magnification) 

Tabela 34. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Przedziały temperatur mięknięcia i top-
nienia preparatów archeologicznych (oprac. Sławomir Pietrzak)

Table 34. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Softening and melting ranges of 
archaeological specimens (elaborated by Sławomir Pietrzak)

Sygnatura próbki Temperatura mięknięcia [°C] Temperatura topnienia [°C] Uwagi

Sr 873 121-130 135-146 powierzchnia wewnętrzna

Sr 896 126-134 141-153 powierzchnia wewnętrzna

Sr 897 128-140 148-161 powierzchnia wewnętrzna

Sr 899 164-176 - powierzchnia wewnętrzna

Sr 900 171-187 - powierzchnia wewnętrzna

Sr 901 - - powierzchnia wewnętrzna

Sr 902 - - powierzchnia wewnętrzna

Tabela 35. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Wyniki rozpuszczalności preparatów 
archeologicznych. Oceny stopnia rozpuszczalności dokonano, biorąc pod uwagę obserwowane efekty jakościo-
we (zmiany zabarwienia roztworów): [ +++ ] rozpuszczalność bardzo dobra, [ ++ ] rozpuszczalność dobra, [ + ] 
rozpuszczalność słaba, [ - ] brak rozpuszczalności (oprac. Sławomir Pietrzak)

Table 35. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Results of solubility of archaeolog-
ical preparations. Evaluation of the solubility was based on the observed quality effects (changes in the colour 
of solutions): [+++] very good solubility, [++] good solubility, [+] poor solubility, [-] insoluble (elaborated by 
Sławomir Pietrzak) 

Nazwa rozpuszczalnika
Sygnatura próbki

Sr 873 Sr 896 Sr 897 Sr 899 Sr 900 Sr 901 Sr 902

heksan (C6H14) - - - - - - -

cykloheksan (C6H12) - - - - - - -

czterochlorek węgla (CCl4) + + - - - - -

chlorek metylenu (CH2Cl2) ++ ++ + - - - -

chloroform (CHCl3) +++ +++ ++ - - - -

octan etylu (C4H8O2) - - - - - - -

metanol (CH3OH) - - - - - - -

aceton (C3H6O) + + - - - - -

tetrahydrofuran (C4H8O) +++ +++ + - - - -

toluen (C7H8) - - - - - - -

benzen (C6H6) + + - - - - -

woda (H30+) - - - - - - -

kwas chlorowodorowy (HCl) - - - - - - -

wodorotlenek sodu (NaOH) - - - + + + -

rodanek amonu (NH4SCN) + + + +++ ++ ++ ++
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Charakterystyka technologiczna

Badania fizykochemiczne z zastosowaniem chromatografii cienkowarstwowej (TLC) zostały wy-
konane wyłącznie w odniesieniu do trzech preparatów archeologicznych (Sr 873, Sr 896, Sr 897) 
ze względu na całkowitą lub częściową ich rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych  
(tab. 36). Z pobranych preparatów archeologicznych wykonano roztwory chloroformowe i poddano 
rozdziałowi na żelu krzemionkowym (Merck, 0,25 mm), porównując uzyskane rezultaty analizy ze 
współcześnie otrzymanymi wzorcami dziegciu brzozowego (Db) i sosnowego (Ds). Jako fazy rozwi-
jającej użyto mieszaniny rozpuszczalników (heksan i czterochlorek węgla w proporcji 5:1).

Substancją diagnostyczną, w fazie rozwijającej heksan i czterochlorek węgla w proporcji 5:1, 
jest składnik, którego obecność została ujawniona również we współczesnym dziegciu brzozowym 
o wartości współczynnika opóźnienia Rf = 0,26. Jednakże omawiana substancja nie występuje we 
wzorcowym preparacie sosnowym (ryc. 206). W badaniach frakcji o wyższej polarności – przy uży-
ciu mieszaniny rozpuszczalników (chloroform i metanol w proporcji 10:1 lub 5:1) – odnotowano 
znaczną koincydencję składników chemicznych analizowanych materiałów organicznych do dzie-
gciu brzozowego.

Tabela 36. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Wyniki spektrofotometrii w podczer-
wieni (FTIR). Db – wzorzec dziegciu brzozowego, Ds – wzorzec dziegciu sosnowego, 882, 730 cm-1 – piki dia-
gnostyczne dla dziegciu brzozowego, 857 cm-1 – pik diagnostyczny dla dziegciu sosnowego (oprac. Sławomir 
Pietrzak)

Table 36. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Infrared spectrophotometry (FTIR) 
results. Db – the pattern of birch tar, Ds – the pattern of pine tar, 882, 730 cm-1 – diagnostic peaks for birch tar, 
857 cm-1 – diagnostic peak for pine tar (elaborated by Sławomir Pietrzak)

Sygnatura próbki Db Sr 873 Sr 896 Sr 897 Sr 899 Sr 900 Sr 901 Sr 902 Ds

W
av

en
um

be
r [

cm
-1

]

3371 3361 3337 3406 3351 3362 3364 3347 3351

3069 3070 3070 3072 - - - - 3057

2927 2925 2925 2925 2925 2927 2923 2923 2958

2854 2853 2853 2854 2854 2854 2850 2852 2869

1734 1734 1733 1734 - - - - 1726

1709 1709 1709 1705 - - - - 1694

1653 1641 1641 - - - - - -

1608 1602 1601 1602 1583 1585 1583 1583 1602

1539 - - - - - - - 1514

1456 1456 1456 1452 1437 1439 1438 1437 1461

1377 1376 1376 1376 1378 1389 1394 1381 1383

1239 1247 1250 - - - - - 1270

1178 1173 1175 1163 - - - - 1175

1107 1110 1106 1081 1094 1089 1075 1088 1108

1034 1034 1037 1044 1031 1033 1031 1031 1037

- - - - - - - - 886

884 882 882 888 - - - - 857

- 796 - 795 795 - - - 821

757 778 - 777 757 758 757 750 755

730 730 730 732 - - - - -

- 694 694 694 696 - - - -

668 632 648 647 - - - - 668

- 547 547 - 559 560 558 558 -

- 471 468 463 470 477 474 475 -

Ryc. 206. Schemat analizy chroma-
tograficznej (TLC) w fazie 
rozwijającej heksan – czte-
rochlorek węgla 5:1

Fig. 206. Diagram of Thin-Layer 
Chromatography analysis, 
hexane phase – Carbon te-
trachloride 5:1

W objętych badaniami próbkach archeologicznych nie wyodrębniono frakcji diagnostycz-
nej dla dziegciu sosnowego: nisko polarnej o współczynniku opóźnienia Rf około 0,80 oraz średnio 
polarnej o Rf około 0,46, co wyklucza ich identyfikację jako materiału wytworzonego z drewna lub 
kory sosnowej (ryc. 206). Otrzymane rezultaty chromatografii cienkowarstwowej (TLC) wskazują 
na to, że niektóre substancje obecne we współczesnych wzorcach smół drzewnych nie są obecne  
w próbkach archeologicznych (ryc. 206). Uzasadnieniem tych spostrzeżeń może być gwałtowny pro-
ces ulatniania w trakcie produkcji lub wtórnej obróbki termicznej, a także wpływ czynników postde-
pozycyjnych zachodzących w ziemi oraz wiek próbek.

Organiczny charakter badanych preparatów archeologicznych – potwierdzony w pomiarach 
temperatury topnienia, teście rozpuszczalności, obserwacjach mikroskopowych oraz chromato-
grafii cienkowarstwowej (TLC) – został również dowiedziony w badaniach w podczerwieni FTIR  
(tab. 36, ryc. 207). Omawiane preparaty archeologiczne można identyfikować z dziegciem brzozo-
wym, na co wskazują wyniki spektrofotometrii w podczerwieni (FTIR) (tab. 36, ryc. 207). 

Ryc. 207. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowa-
na Goślina. Widmo w podczerwieni FTIR: A) wzor-
ca współczesnego dziegciu brzozowego, B) próbki  
Sr 873, C) próbki Sr 896

Fig. 207. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Gośli-
na Commune. FTIR infrared spectrum: A) pattern of 
contemporary birch tar, B) sample Sr 873, C) sample  
Sr 896
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Preparaty archeologiczne o sygnaturach Sr 873 i Sr 896 ze względu na swoje właściwości 
fizykochemiczne mogą być zaliczone do substancji dziegciowych sklasyfikowanych we wcześ- 
niejszych pracach do I grupy technologicznej substancji smolistych (langer, Pietrzak 2000; kośko  
i in. 2006; Pietrzak 2010; 2012). Natomiast próbka Sr 897, charakteryzująca się dominującą rolą do-
mieszki mineralnej w obrazie spektralnym, ma cechy zbliżone do materiałów archeologicznych za-
kwalifikowanych do I grupy technologicznej substancji smolistych (tab. 36, ryc. 203).

Charakterystyka spektralna badanych próbek jest bardzo zbliżona do widma wzorca współ-
cześnie otrzymanego dziegciu brzozowego (ryc. 207). Sygnały o znacznej intensywności przy oko-
ło 2 925 cm-1 odpowiadają asymetrycznym, a przy około 2 853 cm-1 symetrycznym drganiom roz-
ciągającym grup CH3 i grup CH2. Drgania rozciągające grup karbonylowych (-C=O) obserwowane 
w kwasach karboksylowych charakteryzują się silną absorpcją około 1 709-1 705 cm-1. Natomiast 
drgania deformacyjne grup CH3 i CH2: asymetryczne i symetryczne, odpowiadają pasmom przy 
około 1 456-1 452 i 1 376 cm-1. Obraz drgań rozciągających OH obserwuje się około 3 406-3 337 
cm-1. Sygnały występujące w zakresie spektralnym 1 200-1 000 cm-1 powstają jako rezultat drgań 
C-O-C obecnych w eterach i estrach kwasów aromatycznych. Drganiom deformacyjnym grup CH 
(wiązania podwójne), jak również drganiom pierścieni, odpowiadają pasma rejestrowane w prze-
dziale od 900 cm-1 do 500 cm-1. 

Wyniki badań w podczerwieni FTIR badanych materiałów archeologicznych dowodzą, że 
jest to pochodna dziegciu otrzymana z drewna, o czym świadczy zwiększony udział frakcji estrów 
kwasów karboksylowych (absorpcja około 1 734 cm-1), w stosunku do ich kwasów (absorpcja około 
1 709 cm-1). Celuloza zawarta w drewnie ma odmienny skład i wyższą masę cząsteczkową, a wystę-
pując w drewnie w większej ilości niż w korze, powoduje zwiększenie zawartości estrów w produk-
tach rozkładu termicznego (surmiński 1996, s. 28-31). Absorpcja około 882 cm-1 i 730 cm-1 dowodzi, 
że oryginalnym materiałem użytym do wytworzenia badanych preparatów archeologicznych było 
drewno brzozy, a nie sosny (brak absorpcji przy około 860 cm-1; rutHenBerg, weiner 1997, s. 31; re-
gert, VacHer 2001, s. 25; regert, rolando 2002, s. 975).

Absorpcja około 1  602 cm-1 charakteryzuje drgania COO- (sole kwasów karboksylowych,  
w tym tłuszczowych). Poświadczą to pasma występujące w zakresie spektralnym około 1 175-1 163 
cm-1, 1 110-1 081 cm-1 (drgania C-O-C obecne w eterach i estrach kwasów aromatycznych). Odnoto-
wano także obecność komponentów mineralnych o absorpcji około 632 cm-1, 547 cm-1 i 471 cm-1, co 
odpowiada obecności krzemionki (SiO2) oraz siarczanów, fosforanów i węglanów (tab. 36, ryc. 207).

W celu potwierdzenia poprawności interpretacji widma preparatów archeologicznych anali-
zie poddano, jako materiał porównawczy, wzorzec współcześnie otrzymanego dziegciu brzozowego 
(ryc. 207:A). Zarówno usytuowanie pasm, jak i ich intensywność są zbliżone.

W wypadku widma wzorca dziegciu brzozowego stwierdzić można większą intensywność  
i rozmycie pasma, co świadczy o zwiększonym udziale grup alkoholowych i kwasowych tworzących 
wiązania wodorowe (ryc. 207:A). Ich obecność jest związana z występowaniem we wzorcu współ-
czesnej smoły brzozowej lotnych i reaktywnych substancji, które nie są obserwowane w badanym 
preparacie archeologicznym.

Pozostałe próbki (Sr 899, Sr 900, Sr 901 i Sr 902) wykazują znaczną degradację termiczną po-
świadczoną również w wynikach innych omawianych badań (tab. 36-38). Potwierdzeniem tych spo-
strzeżeń jest nieobecność estrowych oraz kwasowych grup funkcyjnych stwierdzona w badaniach 
przy użyciu spektrofotometrii w podczerwieni (FTIR). Widma w podczerwieni FTIR (tab. 36, ryc. 
208) pozwalają na włączenie badanych próbek do III grupy technologicznej substancji smolistych 
(langer, Pietrzak 2000; Pietrzak 2010, s. 75-76). Widma FTIR analizowanych preparatów wyróżniają 
się silną i rozległą absorpcją około 3  364-3  347 cm-1 (obecność grup OH, alkohole, fenole). Pasma 
obserwowane przy około 2 927-2 923 i 2 854-2 850 cm-1 oraz 1 439-1 437 i 1 394-1 378 cm-1 mogą być 
przypisane symetrycznym i asymetrycznym drganiom deformacyjnym grup CH3 i CH2 (cząsteczki  
o długich łańcuchach węglowodorowych: kwasy tłuszczowe, alkohole).

Na widmach w podczerwieni (FTIR) wszystkich omawianych w tym miejscu próbek ob-
serwuje się obecność silnie zwęglonych substancji organicznych (tab. 36, ryc. 208) o przeważającej 
ilości soli kwasów karboksylowych (absorpcja około 1 600 cm-1). Dominująca ilość soli kwasów kar-
boksylowych może być wynikiem przypadkowego kontaktu badanych materiałów z zasadowymi 
składnikami otoczenia np. gleby lub podłoża ceramicznego. Równie prawdopodobnym wytłumacze-
niem tych spostrzeżeń może być jednak celowa modyfikacja substancji smolistych przez wytwórcę,  
w celu zmniejszenia reaktywności warstwy dziegciu w stosunku do podłoża dzięki zabiegowi zo-
bojętniania agresywnych kwasów organicznych. Stwierdzono również obecność komponentów mi-
neralnych o absorpcji około 1 094-1 088 cm-1, 1 033-1 031 cm-1, 758-750 cm-1, 696-694 cm-1 i 467-465 
cm-1, co odpowiada obecności krzemionki (SiO2) oraz siarczanów, fosforanów i węglanów.

Ze względu na duży stopień degradacji termicznej (usunięcie substancji diagnostycznych 
pod wpływem wysokiej temperatury) na widmach FTIR nie odnotowano sygnałów jednoznacznie 
wskazujących na rodzaj surowca, z którego wytworzono badane substancje (Sr 899, Sr 900, Sr 901 
i Sr 902). Wniosek ten potwierdza nieobecność estrowych (absorpcja około 1 734 cm-1) oraz kwaso-
wych (absorpcja około 1 709 cm-1) grup funkcyjnych stwierdzona w badaniach w podczerwieni. Stan 
zachowania materiału pozwala jedynie stwierdzić, że surowcem, który mógł być wykorzystany do 
otrzymania dziegciu było drewno lub kora.

Zarejestrowane widma elektronowego rezonansu paramagnetycznego EPR złożone z dwóch 
sygnałów: charakterystycznej wąskiej linii, której parametry: współczynnik rozszczepienia spek-
troskopowego g = 2,0029-2,0027 i szerokość nachyleniowa ΔH = 0,61-0,44 mT (tab. 37, ryc. 209), 
odpowiadają rodnikom węglowym, a nałożona na nią szeroka linia o parametrach: g = 2,2512-2,0851 
i ΔH = 102,30-56,48 mT (tab. 38, ryc. 210) przypisywana jest substancjom mineralnym pochodzą-
cym z podłoża. Znaczna intensywność sygnałów pochodzących od rodników organicznych świad-
czy o ich obecności w dużym stężeniu w badanych próbkach, co jest związane z wpływem wysokiej 
temperatury. Zbliżona intensywność, położenie i szerokość linii EPR świadczą o porównywalnych 
warunkach procesu wytwarzania dziegciu oraz podobnej historii termicznej materiałów tworzących 
badane warstwy. Odpowiadają one rodnikom węglowym obecnym w warstwie organicznej. Zauwa-
żalne znaczne różnice w charakterze sygnałów EPR mineralnych substancji paramagnetycznych za-
wartych w badanych próbkach dowodzić mogą przypadkowej ich obecności w dziegciu.

Ryc. 208. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. 
Murowana Goślina. Widmo w podczerwie-
ni FTIR: A) próbki Sr 899, B) próbki Sr 902,  
C) próbki Sr 901, D) próbki Sr 900

Fig. 208. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowa-
na Goślina Commune. FTIR infrared spec-
trum: A) sample Sr 899, B) sample Sr 902,  
C) sample Sr 901, D) sample Sr 900
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Ryc. 209. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Widmo elektronowego rezonansu 
paramagnetycznego (EPR) – rodniki organiczne (próbka Sr 873)

Fig. 209. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. EPR spectrum – organic radi-
cals (sample Sr 873)

Ryc. 210. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Widmo elektronowego rezonansu 
paramagnetycznego (EPR) – składniki paramagnetyczne (próbka Sr 873)

Fig. 210. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. EPR spectrum – paramagne-
tic components (sample Sr 873)

Tabela 37. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Charakterystyka spektralna sygnałów 
EPR rodników organicznych obecnych w analizowanych próbkach (oprac. Sławomir Pietrzak)

Table 37. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Spectral characteristics of EPR sig-
nals of organic radicals present in analysed samples (elaborated by Sławomir Pietrzak)

Sygnatura próbki Współczynnik rozszczepienia  
spektroskopowego g Szerokość nachyleniowa [mT] Uwagi

Sr 873 2,0029 0,59 warstwa  
wewnętrzna

Sr 896 2,0029 0,58 warstwa  
wewnętrzna

Sr 897 2,0030 0,61 warstwa  
wewnętrzna

Sr 899 2,0030 0,45 warstwa  
wewnętrzna

Sr 900 2,0028 0,55 warstwa  
wewnętrzna

Sr 901 2,0028 0,55 warstwa  
wewnętrzna

Sr 902 2,0027 0,44 warstwa  
wewnętrzna

Tabela 38. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Charakterystyka spektralna sygnałów 
EPR składników mineralnych obecnych w analizowanych próbkach (oprac. Sławomir Pietrzak)

Table 38. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Spectral characteristics of EPR sig-
nals of mineral components present in analysed samples (elaborated by Sławomir Pietrzak)

Sygnatura próbki Współczynnik rozszczepienia  
spektroskopowego g Szerokość nachyleniowa [mT] Uwagi

Sr 873 2,0851 56,48 warstwa  
wewnętrzna

Sr 896 2,0976 77,38 warstwa  
wewnętrzna

Sr 897 2,2512 102,30 warstwa  
wewnętrzna

Sr 899 2,1238 70,06 warstwa  
wewnętrzna

Sr 900 2,2037 97,22 warstwa  
wewnętrzna

Sr 901 2,1126 89,90 warstwa  
wewnętrzna

Sr 902 2,0993 66,48 warstwa  
wewnętrzna
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Analiza archeologiczna

Omawiane naczynia produkcyjne (Sr 873, Sr 896) pełniły rolę pojemników do odbioru produktu  
i chłodnicy w procesie produkcji dziegciu brzozowego przy użyciu metody destylacji zstępującej 
„destillatio per descendum”. Pozostałe fragmenty naczyń (Sr 897, Sr 899, Sr 900, Sr 901 i Sr 902) 
były stosowane do produkcji lub wtórnego przetwarzania smoły. Dowody materialne poświadcza-
jące proces suchej destylacji drewna i kory znane są przede wszystkim z terenu Polski i Niemiec 
(szafrański 1949-1950; czarnowSki, neuBauer, ScHworer 1990; kurzweil, todtenHauPt 1991; 1992;  
kuBica-kaBacińska i in. 2005; Pietrzak, langer 2013). Fragmenty naczyń z jednym lub więcej otworami 
na dnie, wykorzystywanych do produkcji dziegciu, występowały zarówno na wczesnośredniowiecz-
nych osadach, jak i grodziskach z obszaru Słowiańszczyzny (por. np. szafrańscy 1961; ScHoknecHt, 
ScHwarze 1967; BialekoVá 1997; Biermann 1998; VoSS 1991; BrzoStowicz 2002; doBrzańska i in. 2005; 
Pietrzak, langer 2012). 

Omawiane pojemniki ceramiczne stanowiły dolną (pojemnik odbierający i chłodnica) część 
zestawu do wytwarzania smół drzewnych (ryc. 202). W celu otrzymania tego rodzaju substancji 
wykorzystywano obróbkę chemiczną drewna w warunkach beztlenowych tzw. suchą rozkłado-
wą destylację drewna, która składa się z dwóch faz: chemicznej przemiany surowca pod wpływem 
wysokiej temperatury oraz rozdziału powstającej mieszaniny w wyniku destylacji (Prosiński 1984; 
wręBiak 1972). 

Uzyskane wyniki badań świadczą o zaawansowanej technologii produkcji polegającej na za-
stosowaniu procedury pozwalającej oddzielić pozostałości surowca wyjściowego (drewna lub kory) 
od produktu finalnego (dziegciu). Wymagało to użycia odrębnego pojemnika jako odbieralnika wy-
tworu (ryc. 202; kośko, langer 1997; langer, Pietrzak 2004b; Pietrzak, langer 2012). Znaleziska archeo- 
logiczne już z neolitu oraz okresów późniejszych dowodzą, że jako reaktorów do wytwarzania dzieg- 
ciu używano pojemników z otworem w dnie (Gumiński 1989, s. 113, 164; langer, Pietrzak, cicHocka 
2004; doBrzańska i in. 2005; kuBica-kaBacińska i in. 2005). W celu lepszego uszczelnienia cały zestaw 
produkcyjny oblepiano dokładnie warstwą gliny i ustawiano w ⅓ wysokości lejowatej jamy, którą 
także wylepiano gliną. Wokół tak przygotowanego stanowiska produkcyjnego rozpalano ognisko,  
a drewno i kora poddawane działaniu wysokiej temperatury bez dostępu powietrza wydzielały dzie-
gieć drzewny ściekający do ustawionego poniżej pojemnika do odbioru produktu (szafrańscy 1961, 
s. 67, ryc. 7).

Materiały wykopaliskowe świadczą o tym, że w omawianym procesie produkcyjnym wy-
twórcy stosowali zarówno drewno drzew liściastych, jak i iglastych (kośko, langer 1986; langer, 
Pietrzak, cicHocka 2004). Materiałem wyjściowym do produkcji dziegciu była kora lub drewno brzo-
zowe, na co wskazują wyniki badań archeometrycznych. Gdy surowcem w procesie suchej desty-
lacji drewna była kora brzozowa, otrzymywano smołę drzewną nazywaną dziegciem. Stanowi ona 
ciecz oleistą, lżejszą od wody, koloru ciemnobrązowego, o odcieniu zielonkawo-niebieskim, charak-
teryzującą się bardzo mocnym, ostrym zapachem, zbliżonym do zapachu ropy (wręBiak 1972, s. 33; 
Brylak-zaŁuska 1983, s. 28).

Podsumowanie

Poddane analizom archeometrycznym próbki były produkowane lub przetwarzane w naczyniach, 
na których zarejestrowano substancje smoliste. We wszystkich próbkach mamy do czynienia z frag-
mentami pojemników produkcyjnych, w których otrzymywano lub przetwarzano dziegieć. Bezpo-
średni kontakt substancji smolistych z otwartym źródłem ognia mógł być efektem nieszczelności 
zestawów produkcyjnych lub pęknięcia ich ceramicznej powłoki uszczelniającej podczas procesu 
produkcyjnego. W rezultacie doprowadziło to do znacznego zwęglenia materiału organicznego oraz 

częściowego usunięcia substancji o temperaturze topnienia poniżej 300°C (tab. 34). Silne zwęgle-
nie badanych materiałów mogło być spowodowane utratą dużej ilości składników lotnych wskutek 
zastosowania przez wytwórców zbyt wysokiej temperatury lub wielokrotnego i długotrwałego pod-
grzewania tej samej partii dziegciu. Ze względu na duży stopień degradacji termicznej (grafityzacja 
materiału) oraz brak rozpuszczalności w rozpuszczalnikach organicznych dalsza szczegółowa ana-
liza fizykochemiczna preparatów (w tym możliwość identyfikacji surowca, z którego zostały otrzy-
mane) na obecnym etapie badań jest niemożliwa. Ustalenia poczynione wcześniej pozwalają stwier-
dzić, że preparaty Sr 899, Sr 900, Sr 901 i Sr 902 reprezentują III grupę technologiczną substancji 
smolistych według klasyfikacji naszego laboratorium (langer, Pietrzak 2000; Pietrzak 2010; 2012).

Preparaty archeologiczne Sr 873, Sr 896 i Sr 897 są produktami otrzymanymi w procesie 
suchej destylacji drewna brzozowego (ryc. 186-190). Ustalenia poczynione wcześniej pozwalają 
stwierdzić, że poddane badaniom materiały organiczne reprezentują I grupę technologiczną sub-
stancji smolistych według klasyfikacji naszego laboratorium (langer, Pietrzak 2000; Pietrzak 2010; 
2012). Preparaty archeologiczne otrzymano w przedziale temperatur 135-161°C, co dowodzi, że ob-
jęte badaniami materiały smoliste reprezentują średnie frakcje dziegciu (Pietrzak 2010; 2012).

Materiały smoliste otrzymano w zaawansowanym procesie produkcyjnym z zastosowaniem 
oddzielnego pojemnika służącego do odbioru produktu metodą destylacji zstępującej (szafrański 
1949/1950; dymaczewski 1953; leciejewicz 1953; doBrzańska i in. 2005; kuBica-kaBacińska i in. 2005; 
Pietrzak, langer 2012). Uzyskiwano w ten sposób produkt smolisty oczyszczony, bez zanieczyszczeń 
nieprzetworzonym drewnem lub korą (langer, Pietrzak, wieczorek 2002, s. 112-114). Powyższe wnio-
ski zostały potwierdzone w badaniach mikroskopowych, w których nie zauważono śladów resztek 
surowca (ryc. 199-201, 204-205). Może to świadczyć o dużej specjalizacji wytwórców, których celem 
było uzyskanie produktu o dużej czystości, bez zanieczyszczeń resztkami surowca. Fragmenty na-
czyń, na których powierzchni stwierdzono pozostałości substancji smolistych, pochodzą z reaktora 
do wytwarzania smół drzewnych. 
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Do analizy archeobotanicznej otrzymano szczątki roślinne (nr. inw. 18/12), które zostały zna-
lezione podczas badań prowadzonych na grodzisku w 2012 roku na stanowisku 1 (obiekt AZP 
48-27) w miejscowości Radzim, gm. Murowana Goślina.
Szczątki roślinne przekazane do badań składały się z jednej większej bryły, w której wyraź-

nie zarysowywała się struktura nasion (ryc. 211) oraz luźnego materiału, którym były pojedyncze 
nasiona oraz ziarna piasku. Analizę wykonano przy użyciu mikroskopu stereoskopowego Nikon 
SMZ800.

W trakcie analizy stwierdzono, że próbka zawiera kilkaset zwęglonych nasion lnu zwyczaj-
nego (Linum usitatissimum). W trakcie analizy nie było możliwości dokładnego policzenia nasion, 
ponieważ są one silnie skompaktowane/zwęglone. Próba ich rozdzielania spowodowałaby zniszcze-
nie struktury całego znaleziska. Obok nasion lnu nie stwierdzono torebek, które często towarzyszą 
nasionom na stanowiskach archeologicznych. Zatem materiał był oczyszczony. 

Len należy do roślin uprawianych już w neolicie. Uprawę lnu prowadzono ze względu na 
jego cenne właściwości. Nasiona lnu są bowiem wartościowym źródłem oleju wykorzystywane-
go do celów technicznych i spożywczych. Od wieków poznano również lecznicze właściwości lnu. 
Wielki wpływ na rozpowszechnienie uprawy lnu w Europie miało to, że jest to roślina włóknodajna 
(dowGielewicz 1954; BaGiński, mowszowicz 1966; lityńska-zając, waSylikowa 2005). Uprawa lnu wy-
magała wielokrotnego pielenia (mueller-Bieniek 2012), więc można z dużym prawdopodobieństwem 
założyć, że był on często hodowany w przydomowych ogródkach, na małych poletkach, na własne 
potrzeby mieszkańców (por. kornaś 1987). Potwierdzać to może pojawianie się fragmentów torebek 
lnu we wszystkich okresach chronologicznych, w różnych lokalizacjach (mueller-Bieniek 2012).

Makroszczątki lnu są dość często odkrywane w stanowiskach europejskich, a jego historii 
poświęcone są liczne badania i publikacje. Szczegółowym opisom znalezisk lnu na stanowiskach 
archeologicznych w różnych częściach świata poświęcony został specjalny tom w prestiżowym cza-
sopiśmie „Vegetation History and Archaeobotany” z roku 2011 – vol. 20 (6).

Ryc. 211. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. 1 – bryłka lnu, 2-3 – powiększenie mikroskopowe 
struktury grudki, 4-7 – powiększenie mikroskopowe ziarna lnu

Fig. 211. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. 1 – lump of flax, 2-3 – microscopic magnifi-
cation of the structure of the lump, 4-7 – microscopic magnification of flax seed
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Datowaniu radiowęglowemu AMS (accelerator mass spectrometry), w Poznańskim Laborato-
rium Radiowęglowym działającym w ramach Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicz-
nego, poddano próbki z materiałów pozyskanych w czasie badań wykopaliskowych przepro-

wadzonych w latach 2002-2012 na Ostrowie Radzimskim. Z grupy zabytków dostarczonych do la-
boratorium przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy wyselekcjonowano pod względem speł-
niania wymogów metody pięć prób do przeprowadzenia badania. Analizie poddano trzy fragmenty 
kości zwierzęcych (próbki: Radzim 1 inw. 25/06, Radzim 1 inw. 16/12A i Radzim 1 inw. 16/12B), na-
gar substancji organicznej z fragmentu naczynia glinianego (Radzim 1 inw. 28/06) i węgiel drzew-
ny (Radzim 1 inw. 25/06C). Celem badania było określenie wieku przedmiotów poddanych analizie, 
a tym samym weryfikacja chronologii warstw i obiektów archeologicznych badanego stanowiska. 
Wyniki prezentowane są w poniższym zestawieniu.

Nazwa próbki Nr lab. Wiek 14C Uwagi
Radzim 1 inw. 25/06 Poz-64886 865 ± 30 BP 0,6%N 2,1%C, 1,4%coll
Radzim 1 inw. 16/12A Poz-64887 1210 ± 30 BP 2,1%N 8,7%C, 2,4%coll
Radzim 1 inw 16/12B Poz-64888 1255 ± 30 BP 0,3%N 1,6%C, 0,4%coll
Radzim 1 inw. 28/06 Poz-64889 955 ± 30 BP
Radzim 1 inw. 25/06C Poz-64890 870 ± 30 BP

Podano przedziały wieku kalendarzowego, w których rzeczywisty wiek próbek zawiera się z prawdo-
podobieństwem około 68% i około 95%. Do kalibracji wykorzystano program OxCal v4.2.3 (ryc. 212). 

OxCal v4.2.3 Bronk Ramsey (2013); r:5
 IntCal13 atmospheric curve (reimer i in. 2013)
Radzim 1 inv. 25/06 R_Date(865,30)
 68.2% probability
  1155AD (68.2%) 1220AD
 95.4% probability
  1047AD (13.5%) 1090AD
  1121AD (3.5%) 1139AD
  1148AD (78.4%) 1255AD
Radzim 1 inv. 16/12A R_Date(1210,30)
 68.2% probability
  771AD (6.3%) 780AD
  788AD (61.9%) 875AD

Ryc. 212. Wyniki kalibracji dat 14C – nr pracy 8796/14 

Fig. 212. Results of radiocarbon dating, calibrated age – job. no 8796/14 

 95.4% probability
  695AD (0.6%) 700AD
  710AD (10.8%) 745AD
  764AD (83.9%) 891AD
Radzim 1 inv. 16/12B R_Date(1255,30)
 68.2% probability
  689AD (57.7%) 751AD
  760AD (10.5%) 772AD
 95.4% probability
  672AD (80.3%) 779AD
  790AD (15.1%) 868AD
Radzim 1 inv. 28/06 R_Date(955,30)
 68.2% probability
  1026AD (20.5%) 1050AD
  1084AD (36.0%) 1125AD
  1136AD (11.8%) 1151AD
 95.4% probability
  1022AD (95.4%) 1155AD
Radzim 1 inv. 25/06C R_Date(870,30)
 68.2% probability
  1059AD (1.5%) 1062AD
  1154AD (66.7%) 1218AD
 95.4% probability
  1045AD (17.4%) 1095AD
  1120AD (78.0%) 1250AD
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Bezpośrednio po znalezieniu monety w warstwie kulturowej poddano ją wstępnej analizie 
numizmatycznej i włókienniczej. Przed konserwacją – zgodnie z sugestiami Andrzeja Kowal-
czyka, kierownika badań – okazało się, że do denarka „przywarły” resztki częściowo zminera-

lizowanego płótna, w które mogła być zawinięta moneta (ryc. 213). Nie po raz pierwszy stwierdzono, 
że do wyrobów srebrnych, brązowych, żelaznych, szklanych, skórzanych (leciejewicz, Łosiński 1960, 
s. 113; Łaszczewska 1966, s 34 i nn.; krzePkowSki, SikorSki, wrzesińska 2015, s. 342, 343) czy z resztka-
mi złota (jaSkaniS 2008, s. 245, 247) – jeśli zbyt pośpiesznie nie zostały starte in situ – „przyklejają 
się” skrawki odzieży, woreczki, ozdoby tekstylne (wyrwa 1996, s. 396 i nn.; zawadzka-antosik 2003,  
s. 327-329), wtórnie wykorzystywane „szmatki” (SikorSki 2003a, s. 134 i nn.; Porzeziński 2006, s. 178) 
lub sznurki, które gwarantowały względnie bezpieczne przechowanie depozytów w ziemi (mikoŁaj-
czyk 1977, s. 11; HoroSzko 1997, s. 249; męclewska 2002, s. 102, 107; SikorSki 2003b, s. 189-192; gancar-
Ski, fedyk 2006, s. 255). Nie od dziś wiadomo, że resztki tekstylne – wobec ograniczonej i ze zrozumia-
łych względów (stan zachowania organików w ziemi) niekompletnej kategorii źródłowej – stanowią 
istotną przesłankę do rozważań nie tylko o włókiennictwie.

Ryc. 213. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. 
Awers i rewers denara z „przywarłymi” resztkami częściowo 
zmineralizowanego płótna

Fig. 213. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Com-
mune. Obverse and reverse of a cross penny with ‘adhering’ 
remains of partly mineralised linen

Dlatego też – zgodnie z postulatami Jerzego Maika (1988, s. 180-182) – szybko podjęto de-
cyzję o wykonaniu na monecie niezbędnych analiz tekstyliów. Badania te zostały przeprowadzone  
w Instytucie Prahistorii UAM w Poznaniu (wrzesień 2008 rok). 

Wyrób płócienny
Na awersie, rewersie i na krawędzi denara krzyżowego, typu VII – z pastorałem, datowanego na lata 
sześćdziesiąte-siedemdziesiąte XI wieku (ekspertyza numizmatyczna Mateusza Sikory z Muzeum 
Archeologicznego w Poznaniu; patrz ryc. 126, rozdział VI) – na bardzo małej powierzchni udało się 
rozpoznać resztki silnie zmineralizowanej, sprasowanej tkaniny (i jej odciski). Na tej podstawie 
wolno przypuszczać, że przed wyłączeniem z obiegu moneta mogła być zawinięta (lub schowana)  
w tkaninę płócienną (por. SikorSki 2003a, s. 128, 134; 2008c, s. 281, 282).

 Pomimo zastrzeżeń odnoszących się do fragmentarycznie zachowanych tkanin na numi-
zmatach (SikorSki 2003a, s. 131 i nn.; 2010, s. 117-120; 2011) i przyjmując za wiarygodne uzyskane 
wyniki pomiarów, możemy wyprowadzić kilka ogólnych wniosków.

Dość gruby materiał płócienny przygotowano z włókien lnu o grubości 0,008-0,025 mm 
(średnia pomiarów 0,015-0,016 mm; tab. 39). Wydaje się, że wyrób lniany był odpowiedni do 
przechowywania pieniędzy na potrzeby bieżące lub deponowanych – na dłuższy czas – w ziemi  
(por. micHaŁowska 1995, s. 31; krzePkowSki, SikorSki 2007, s. 129).

Do tkania użyto przędzy skręcanej w prawo, w obydwóch systemach nici (ZZ). Cieńsza i bar-
dziej skręcona była przędza osnowowa (O; o średniej grubości pomiaru 0,4 mm; nić skręcana pod 
kątem 20º), natomiast grubszy był wątek (W; 0,49 mm; kąt 38º; tab. 39). Przyjmuje się, że we wczes- 
nym średniowieczu wyroby z nitek ZZ raczej nie były zbyt popularne, preferowano tkaniny z przędz 
ZS (lub SZ – gwarantowały one bardziej urozmaiconą fakturę – por. maik 1988, s. 123, 124; 1991, s. 78, 
rys. 101). Ostatnie wyniki badań nakazują pilną weryfikację wniosków na ten temat. Okazuje się bo-
wiem, że z przędz ZZ najprawdopodobniej tkano więcej wyrobów (SikorSki 2003b, s. 189, tam dalsza 
literatura). Spostrzeżenie to należy odnieść przede wszystkim do gorzej zachowujących się w ziemi 
płócien lnianych (por. naHlik 1966, s. 73), które zapewne były noszone na co dzień (a także wtórnie 
wykorzystywane, np. w warsztatach garncarskich i brązowniczych jako „opakowania” skarbów czy 
szmaty do zawijania cenniejszych wyposażeń w grobach) w tym okresie i później.

 Tkaninę wykonano w splocie płóciennym 1/1. Można przyjąć, że płótno lniane, ze względu 
na swoje walory (odporne na zużycie, przewiewne acz absorbujące wilgoć), miało z pewnością sze-
rokie zastosowanie.

 Skrawki te zaliczono do gatunku III (tab. 39). Właśnie najgrubsze wyroby – gatunku IV i III – 
zdecydowanie przeważają w średniowiecznych pomorskich inwentarzach wełnianych (maik 1988, 
s. 131, 132, ryc. 81), w Opolu (maik 1991, s. 79, 80) czy w Raciborzu (BeŁcikowska-Bramowicz 2007, 
s. 67), co na obecnym etapie badań ogólnie uznaje się za „normę” w grupie wyrobów z wczesnego 
średniowiecza.

Na awersie, rewersie i na krawędzi monety rozpoznano sprasowaną, częściowo zmineralizo-
waną tkaninę (z czytelnym układem włókien elementarnych), wykonaną w splocie płóciennym 1/1, 
gatunku III. Barwa wyrobu: „naturalna” (o odcieniu 10YR 6/3, 6/4 – munsell 1973).

Datowanie: lata sześćdziesiąte-siedemdziesiąte XI wieku
Uwagi: wykop II, nr inw. 29/08.

Tabela 39. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Wyniki pomiarów tkaniny na denarku 
(oprac. Andrzej Sikorski)

Table 39. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Results of measurements of fabric 
on the cross penny (elaborated by Andrzej Sikorski)

Osnowa-wątek Gęstość Grubość przędzy
(mm) Skręt Surowiec

(mm)

osnowa 14 nici/1 cm 0,34-0,44
średnia 0,4

Z

kąt 20º

len; grubość włókna 0,008-0,025

średnia 0,015

wątek 12 nici/1 cm 0,41-0,57
średnia 0,5

Z

kąt 38º

len; grubość włókna 0,013-0,025

średnia 0,016



Podsumowanie

Analiza, pomimo pewnych zastrzeżeń dotyczących pomiarów grubości przędz, uzupełnia zbiór tka-
nin, które mimo wszystko – w wyniku różnych uwarunkowań – dość dobrze zachowują się na mo-
netach (por. SikorSki 2003b; krzePkowSki, SikorSki 2007, s. 130, 131). Więcej – znalezisko radzimskie 
weryfikuje przypuszczenia co do znaczenia wyrobów płóciennych we wczesnym średniowieczu 
(maik 1991, s. 64). Fragmenty grubej tkaniny lnianej, rozpoznane na awersie, rewersie i na krawędzi 
denarka, mogą sugerować, że moneta została zawinięta w jedną szmatkę (wykonaną w splocie płó-
ciennym 1/1) – woreczek (mieszek), kieszeń lub odpowiedni materiał służący do porcjowania monet 
(odciski tkaniny właściwie na całym pieniądzu). Z włókienniczego, a i numizmatycznego punktu 
widzenia uzyskane wyniki mogą stanowić przesłankę do postawienia śmiałej hipotezy dotyczącej 
odkrycia na wyspie radzimskiej elementu jakiegoś skarbu (?). Sprasowane, częściowo rozciągnięte 
płótno świadczy o ścisłym upakowaniu tej monety w zawiniątku. W niedalekiej przyszłości może 
uda się rozwiązać i tę kwestię. Mam nadzieję, że zakończone wykopaliska, wydobyte mobilia i ana-
lizy specjalistyczne skłonią badaczy do kontynuowania prac.
 

RADZIM. GRÓD I WIEŚ NA WARTĄ
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Kontynuując serię analiz tekstyliów, prowadzonych w Instytucie Archeologii UAM w Pozna-
niu, wykonano podstawowe badania odcisków i śladów organików na trzpieniu i w brązowej 
obejmie noża (tabl. 12:24, ryc. 87, rozdział II, ryc. 214). W wypadku tego eksponatu z jednej 

strony udało się zrealizować pomiary elementów stabilizujących uchwyt noża, z drugiej – w jakimś 
stopniu – zweryfikowano użycie tkaniny do zabezpieczenia ostrza noża: moszczenie lub owinięcie 
go szmatką (przechowywanie w woreczku ?). Wielkość i stan zachowania „pakuł” oraz zapiaszcze-
nie odcisków tkanin(-y) utrudniały wykonywanie analiz laboratoryjnych, w konsekwencji ograni-
czając interpretację. Jednak z włókienniczego punktu widzenia uzyskane wyniki można uznać za 
interesujące.

w najprostszych splotach, był wyższy, gdyż w analizach nie uwzględniamy resztek tekstyliów z włó-
kien roślinnych (len i konopie), które ulegają szybszemu rozkładowi niż wełna lub jedwab (por. an-
toSik, muzolf 2012, s. 429, 430). Spostrzeżenie to mogą potwierdzać wyniki analiz odcisków tkanin, 
m.in. na wyrobach ceramicznych (SikorSki 2016, s. 245-248 – tam dalsza literatura). 

Zaobserwowano też zróżnicowanie grubości przędzy O (średnia: 0,49 mm) i W (0,68 mm; tab. 
40). Na tle znanych wyników była to przędza raczej cienka (por. urBańska 1964, s. 17-24; maik 1988, 
s, 119, 120), acz pamiętać musimy o tym, że wyniki pomiarów mogą być zaniżone ze względu na stan 
zachowania negatywów. 

Tkanina w splocie płóciennym 1/1, gatunku III, ogólnie mieści się w grupie wyrobów po-
wszechnie używanych (ubiór, strój) we wczesnym średniowieczu. Po częściowym wytarciu (?)  
(por. walory tkanin lnianych – micHaŁowska 1995, s. 31), skrawki stanowiły praktyczne podkładki lub 
elementy uszczelniająco-wzmacniające, np. tarcz lub pochew (kamińska, naHlik 1958, s. 230).

W wypadku noża radzimskiego przypuszczalnie było to grube płótno (maik 1988, s. 27-29, 
49, 57-60; 1991, s. 76-82), w które mógł być owinięty, lub element moszczenia pochewki. Należy 
dodać, że na ostrzu w kilku miejscach na obejmie zachowały się resztki drewna.

Na obydwóch powierzchniach w górnej części płazu noża rozpoznano bardzo zapiaszczone 
negatywy tkaniny, która przywarła do głowni. Wymiary próbki: 5 × 8 i 4 × 6 mm. Barwa „natural- 
na” (?). Budowa tkaniny: splot płócienny 1/1, gatunek III.

Datowanie: około połowy XII wieku. 
Uwagi: wykop II, nr inw. 84/09; element wykładziny/moszczenia drewnianej pochewki (?)

Podsumowanie

Rozpoznane pakuły i resztki tkaniny płóciennej 1/1 (gatunku III) stanowią interesujący przyczynek 
zarówno dla zajmujących się „luksusowymi” narzędziami, jak i badaczy tekstyliów. Analizy techno-
-stylistyczne tego znaleziska wskazują na to, że właściciel(-ka) noża korzystał(-a) z wyjątkowo cen-
nego przedmiotu, z pomysłowo osadzonym uchwytem. Ponadto był on owijany w szmatkę lnianą (?) 
(przechowywany w woreczku ?) i miał wymoszczoną pochewkę (zabezpieczenie ostrza). 

Tabela 40. Ostrów Radzimski, Radzim stan 1. gm. Murowana Goślina. Wyniki pomiarów odcisków tkaniny 
(oprac. Andrzej Sikorski)

Table 40. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Results of analyses of fabric impres-
sions (elaborated by Andrzej Sikorski)

Osnowa-wątek Gęstość Grubość przędzy
(mm) Skręt Surowiec (mm)

osnowa 12 nici/1 cm
0,41-0,57

średnia 0,49

Z

kąt 30º
?; grubość włókna 0,016 ?

wątek 10 nici/1 cm
0,66-0,74

średnia 0,68

Z

kąt 40-45º
?; grubość włókna 0,016 ?

 

Pakuły
Na trzpieniu zachowały się ukośne ślady po owijaniu/okręcaniu łykiem (?) w prawo (Z) pod kątem 45º. 
Średnia grubość tego, raczej luźno skręconego z dwóch elementów składowych, „przędziwa” wynosi 
około 1 mm (przypuszczalnie wynik pomiaru zaniżony ze względu na starcia powierzchniowe). 

Pod bogato zdobioną brązową obejmą zachowały się resztki grubszych pakuł roślinnych  
(1,3-1,64 mm), które uszczelniały zamocowanie oprawki noża. Podobny sposób stabilizowania 
uchwytów stosowany był w wypadku narzędzi gospodarczych i mieczy w starożytności i średnio-
wieczu (por. SikorSki 2003a, s. 132, 135; 2006, s. 238 i nn.). Oczywiście, nie tylko pakuły czy sznurki, 
ale i inne podkładki organiczne zachowały się na trzpieniach lub rękojeściach, stanowiąc element 
skutecznego zamocowania okładzin (GŁosek, nadolski 1970, s. 15, 16, 84; tokarSki 2000, s. 86; radek 
2013).
 
Tkanina
W zapiaszczonych negatywach rozpoznano pojedyncze włókna, o grubości około 0,016 mm, przy 
czym – ze zrozumiałych powodów – niemożliwe było określenie surowca (tab. 40).

Do utkania wykorzystano przędze o takim samym kierunku skrętu włókien, w osnowie (O)  
i wątku (W) – w prawo (ZZ). Użycie nici ZZ finalnie decydowało o gładkim wyrobie płóciennym 
(maik 1988, s. 26-31, 49, 57-60). W zbiorach tkanin średniowiecznych przeważały wyroby o bar-
dziej urozmaiconej fakturze wyrobów, tkanych z nici o różnym kierunku skrętu włókien – ZS lub SZ  
(por. maik 1991, s. 78). Dopiero w XIV i XV wieku zwiększa się udział tkanin z nici w skręcie ZZ.  
Wolno przypuszczać, że udział procentowy wyrobów z przędz „prawych”, szczególnie utkanych  

Ryc. 214. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Nóż żelazny z ornamentowa-
ną motywem wici roślinnych obrączką rękojeści z około połowy XII wieku – stan zacho-
wania tuż po znalezieniu w 2009 roku

Fig. 214. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Iron knife with a handle 
ring ornamented with a floral motif, circa mid-12th century – state of preservation short-
ly after its discovery in 2009 
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Ograniczenia wynikające z uwarunkowań przyrodniczych i kulturowych w zasadniczy sposób 
determinują zasoby tekstyliów wykopaliskowych, a w konsekwencji – określenie asortymen-
tu i ewentualnych preferencji w wytwórczości włókienniczej w poszczególnych okresach. Wo-

bec szczątkowo zachowanych tkanin i wyrobów nietkackich istotnym uzupełnieniem są ich odciski. 
Analizy makro- i mikroskopowe negatywów potekstylnych, m.in. na pradziejowych (Łaszczewska 
1966; maik 2012; Podkańska 2012, s. 208-213; SilSka 2012, s. 101-103; kośko, SikorSki, szmyt 2014), śre-
dniowiecznych (SikorSki 2003a, s. 132; 2016, s. 246-248) i nowożytnych (dąBrowska 1987, s. 190-192; 
dęBska, Poklewska-kozieŁŁ, SikorSki 2012, s. 131-135, tam dalsza literatura) wyrobach ceramicznych, 
dopełniają – w pewnym zakresie – ogólne wyobrażenia o tkaninie produkcyjnej, używanej na różnych 
etapach wykonywania wyrobów w pracowni i/lub warsztacie garncarskim. Pomimo zastrzeżeń [spie-
ki tworzywa ceramicznego (wypał), wytarcia powierzchniowe (eksploatacja) i wpływ czynników 
podepozycyjnych] uzyskane wyniki zasługują na uwagę, gdyż z jednej strony uzupełniają listę zna-
lezisk tekstylnych z najstarszych faz wczesnego średniowiecza, z drugiej weryfikują pewne czynno-
ści wytwórcy na etapie lepienia garnków (por. Buko 1981, s. 89; 1990, s. 119, ryc. 48, c, d; SikorSki 2013,  
s. 237 i nn.). 

Opis fragmentów naczyń

Próbka 1 (tab. 41; ryc. 215)

Fragment wylewu naczynia słabo profilowanego, o grubości ścianki 8 mm, ulepiony z gliny 
z domieszką piasku i żwiru (1-2 mm); uformowany z pierścieni (lub wałków), o szerokości 2,5 cm, 
finalnie częściowo obtaczany (może do największej wydętości brzuśca ?) – na ściance wewnętrznej 
płytkie zagłębienia palcowe. Wypał utleniający [ścianka zewnętrzna o odcieniu brązowym, ciem-
nobrązowym (7.5YR 5/2-5/6; 4/2, 4/4 – por. munsell 1973); wewnętrzna ciemnoszara (10YR 4/1); 
przełam jednobarwny]; twardość powierzchniowa > 2º w skali Mohsa. Finalne wygładzanie szmatą 
(pionowo i ukośnie) obydwóch podeschniętych ścianek pojemnika.

Na wylewie (na obydwóch ściankach) rozpoznano bardzo płytkie odciski tkaniny. Wymiary 
negatywów szmaty: 17 × 8 i 10 × 4 mm. Budowa tkaniny: splot płócienny 1/1 (por. maik 1988, s. 62-
65), gatunek III.

Datowanie: wczesne średniowiecze.
Uwagi: wykop I, nr inw. 1/03.

Próbka 2 (tab. 42; ryc. 216, 217)

Ryc. 215. Ostrów Radzimski, Radzim 
stan. 1. gm. Murowana 
Goślina. Fragment wczes- 
nośredniowiecznego wy-
lewu naczynia glinianego  
z odciskami potekstylnymi

Fig. 215. Ostrów Radzimski, Radzim, 
site 1, Murowana Goślina 
Commune. Rim fragment of 
an early medieval pot with 
fabric impressions

Tabela 41. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Wyniki pomiarów odcisków tkaniny 
(oprac. Andrzej Sikorski)

Table 41. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Results of measurements of fabric 
impressions (elaborated by Andrzej Sikorski)

Osnowa-wątek Gęstość Grubość przędzy
(mm) Skręt Surowiec

(mm)

osnowa 12 nici/1 cm 0,82-0,88
średnia 0,84

Z
kąt 25º

?

wątek 10 nici/1 cm 0,82-0,9
średnia 0,88

Z
kąt 25-32º

?

Ryc. 216. Ostrów Radzimski, Radzim 
stan. 1. gm. Murowana 
Goślina. Fragment wczes- 
nośredniowiecznego dna 
naczynia glinianego z od-
ciskami potekstylnymi

Fig. 216. Ostrów Radzimski, Ra-
dzim, site 1, Murowana 
Goślina Commune. Rim 
fragment of an early me-
dieval pot with fabric im-
pressions
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Dość duży fragment wygładzonego dna, o grubości 9 mm; glina schudzona kruszywem gra-
nitowym i żwirem (wielkość granulatu: 2-5 mm). Pojemnik przypuszczalnie ulepiony ręcznie, bardzo 
starannie wygładzony ze śladami szmat na obydwóch powierzchniach ścianek. Wypał utleniający 
[ścianka zewnętrzna o odcieniu jasnożółtawobrązowym i brązowawożółtym (10YR 6/4-6/6), we-
wnętrzna jasnobrązowawoszara i bladobrązowa (10YR 6/2-6/3); przełam trójbarwny]; twardość 
powierzchniowa 2º w skali Mohsa. Finalne wygładzanie szmatą ścianek, ślady podważania dna  
i przenoszenia wilgotnej bryły pojemnika „na szmacie”.

Na dnie naczynia (po obydwóch stronach pojemnika) rozpoznano płytkie odciski potekstyl-
ne (ryc. 216-217). Wymiary negatywów szmaty: 10 × 7, 10 × 5 i 9 × 3 mm). Budowa tkaniny: splot 
płócienny 1/1 (por. maik 1988, s. 62-65), gatunek I.

Datowanie: VIII-IX wiek
Uwagi: wykop II, nr inw. 19/08.

Próbka 3 (tab. 43; ryc. 218)

Ryc. 217. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Muro-
wana Goślina. Powiększenie mikroskopowe 
odcisków potekstylnych na fragmencie wczes-
-nośredniowiecznego dna naczynia glinianego

Fig. 217. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana 
Goślina Commune. Microscopic magnification 
of fabric impressions on the base of an early 
medieval pot

Tabela 43. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Wyniki pomiarów odcisków tkaniny 
(oprac. Andrzej Sikorski)  
Table 43. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Results of measurements of fabric 
impressions (elaborated by Andrzej Sikorski)

Osnowa-wątek Gęstość Grubość przędzy
(mm) Skręt Surowiec

(mm)

osnowa 12 nici/1 cm 0,82-0,98
średnia 0,9

Z
kąt 30-35º ?; 0,016

wątek 10 nici/1 cm 1,15-1,3
średnia 1,2 Z ?

Tabela 42. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Wyniki pomiarów odcisków tkaniny 
(oprac. Andrzej Sikorski)

Table 42. Ostrów Radzimski, Radzim, site 1, Murowana Goślina Commune. Results of measurements of fabric 
impressions (elaborated by Andrzej Sikorski)

Osnowa-wątek Gęstość Grubość przędzy
(mm) Skręt Surowiec

(mm)

osnowa 24 nici/1 cm 0,33-0,35
średnia 0,33

Z
kąt 26º ?

wątek 20 nici/1 cm 0,35-0,41
średnia 0,38

Z
kąt 23-28º ?

Ułamek wygładzonego dna, o grubości 9-10mm, wykonany z gliny, schudzonej grubą i bar-
dzo grubą domieszką mineralną [kruszywo (z łyszczykami) i żwir o granulacie: 1-6 mm (przewaga: 
2-3 mm)]. Wolno przypuszczać, że było to dno naczynia o średniej pojemności, ulepionego ręcznie  
z pierścieni (lub wałków), o szerokości 2-2,2 cm. Dno bez śladów podsypki (z płytką dookolną bruzdą, 
około 4-5 mm powyżej podstawy dna) i fragment ścianki przydennej wygładzany na obydwóch po-
wierzchniach drewnianym grzebykiem i szmatą. Wypał utleniający, ścianka zewnętrzna o odcieniu 
bladobrązowym i jasnożółtawobrązowym (10YR 6/3, 6/4), wewnętrzna ciemno- i bardzo ciemno-
szara (7.5YR 4/1, 3/1), przełam dwubarwny; twardość powierzchniowa > 2º w skali Mohsa. Wyrów-
nywanie gładzikiem i szmatą obydwóch ścianek pojemnika.

Na dnie naczynia (na powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej ścianki) zachowały się płytkie 
odciski szmaty. Wymiary negatywów szmaty: 9 × 7 i 9 × 3 mm. Budowa tkaniny: splot płócienny 1/1 
(por. maik 1988, s. 62-65), gatunek III.

Datowanie: wczesne średniowiecze.
Uwagi: wykop II, nr inw. 31/06.

Ryc. 218. Ostrów Radzimski, Radzim 
stan. 1. gm. Murowana 
Goślina. Fragment wczes- 
nośredniowiecznego dna 
naczynia glinianego z od-
ciskami potekstylnymi

Fig. 218. Ostrów Radzimski, Ra-
dzim, site 1, Murowana 
Goślina Commune. Base 
fragment an early me-
dieval pot with fabric im-
pressions
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Odciski

Pomimo płytkich, częściowo wytartych negatywów, niewielkiej powierzchni i względnie czytel-
nych zagłębień rozpoznano odciski tkanin w splocie płóciennym 1/1, gatunku III i I. Oczywiście, 
niemożliwe było określenie surowca, z jakiego utkano wyrób. Tylko na próbce 3 udało się pomierzyć 
negatywy pojedynczych włókien o grubości 0,016 mm (pewną przesłanką, że mogły być lniane, są 
ostre krawędzie w zagłębieniach po przeplotach wątku). Włókna przędzy osnowowej (O) i wątku 
(W) skręcono w prawo (ZZ). Grubsze tkaniny (gatunku III) wykonano z nici o grubości 0,84-0,9 mm 
(O) i 0,88-1,2 mm (W), cieńszą (gatunku I) odpowiednio z przędzy 0,33 mm (O) i 0,38 mm (W). 

Uzyskane wyniki zbliżone są do pomiarów odcisków grubszych tkanin produkcyjnych 
(próbka 1 i 3) na fragmentach ceramiki naczyniowej w Markowicach (VII-VIII wiek – SikorSki 2008a,  
tab. 18, poz. 3) i Połupinie (koniec VIII-połowa IX wieku – SikorSki 2016, tab. 1) oraz cieńszej (prób- 
ka 2), na przykład z Lutola Starego (VII-VIII wiek – SikorSki 2008b, tab. 1, D) czy Poznania Nowego 
Miasta (przełom VII i VIII wieku – SikorSki 2013, tab. 1). 

Również w Radzimiu zarówno pierwsze, jak i drugie szmaty płócienne [zapewne częściowo 
znoszone (?) – por. tab. 41-43: kąt skrętu włókien w O i W] wykorzystywano podczas formowania brył, 
przenoszenia mokrych i plastycznych naczyń i w czasie podsuszania pojemników. Wydaje się, że tka-
niny płócienne 1/1, niezależnie od grubości (zwłaszcza lniane, odporne na ścieranie a zarazem mięk-
kie, kiedy są wilgotne), miały zdecydowanie większy udział procentowy w ogólnej strukturze wyro-
bów tkanych w różnych splotach (nie tylko) we wczesnym średniowieczu (por. maik 1988, ryc. 80). 

Podsumowanie

Wyniki badań dostarczyły kilku obserwacji badaczom zajmującym się wyrobami ceramicznymi (tu: 
ceramiką naczyniową) i włókiennikom. Na dnach i wylewie zachowały się bowiem ślady gładzika 
drewnianego (?), ciągi palcowe i czytelne odciski tkaniny. Z dużym prawdopodobieństwem są to śla-
dy formowania i/lub wygładzenia nierówności den i ścianek oraz przenoszenia naczyń do podsusze-
nia (por. HoŁuBowicz 1965, s. 26, 27; SikorSki 2008b, s. 376-378; SilSka 2012, s. 101-103). Z włókienni-
czego punktu widzenia odnotowano kolejne przykłady użycia prostych, zarazem ogólnodostępnych 
szmat produkcyjnych przez robiących w glinie, którzy „nie pożałowali” delikatnej tkaniny (próbka 2) 
do przeniesienia wilgotnego garnka. Mamy nadzieję, że wyniki przyszłych badań uzupełnią i zwery-
fikują dotychczasowe ustalenia, podbudowując hipotezę o większej popularności wyrobów lnianych 
utkanych w splocie 1/1 (gatunku IV i III), nie tylko we wczesnym średniowieczu.

RADZIM. GRÓD I WIEŚ NAD WARTĄ. PODSUMOWANIE

Grodzisko na Ostrowie Radzimskim i ślady zabudowy mieszkalno-gospodarczej po dawnej wsi 
na lewym brzegu Warty to dziś jedyne widoczne w terenie świadectwa dawnej świetności 
Radzimia. Wiedza o tym zaginionym miejscu dostępna jest obecnie nielicznym. Przenosząc 

się powoli w sferę podań czy legend, uzupełnia jeszcze starsze opowieści o tej niewielkiej miejscowo-
ści. Choć od upadku tejże, po średniowiecznej i nowożytnej świetności, minęło dopiero około dwu-
stu lat, jej realny obraz coraz bardziej zanika, przyjmuje formę podania, mitologizuje się, pozostając  
w szerszych kręgach miejscowej społeczności tylko w przekazach oralnych, w bardzo wybiórczy 
sposób związanych z pełniejszą wiedzą historyczną. Tak czy inaczej jednak, przekazywane z poko-
lenia na pokolenie „legendy” w specyficzny sposób kształtują świadomość o jej istnieniu i tworzą 
lokalną pamięć o Radzimiu i jego dawnych mieszkańcach. W opowieściach starszych mieszkańców 
Starczanowa czy Maniewa, czyli miejscowości, które leżą w otulinie dawnego Radzimia, jeszcze dziś 
można usłyszeć nutkę melancholii. Mimo że na powierzchni materialne ślady po dawnej osadzie 
już praktycznie zaginęły, to sentyment pozostał. Jednocześnie potrzeba podtrzymania i ugruntowy-
wania wiedzy na jej temat przejawia się na przykład w codziennej dbałości o zachowanie porządku 
na radzimskim grodzisku i terenie nieistniejącej wsi. Szczególnym przejawem zachowania pamięci 
o tym miejscu jest powołane w 2015 roku w Maniewie Stowarzyszenie Historyczne Grodu Radzim 
współorganizujące coroczne rajdy historyczne na grodzisko. 

Zaznaczyć też trzeba, że miejsce to do tej pory nie było przedmiotem szerzej zakrojonych 
badań. Stąd też i środowisko naukowe nie dysponowało pełniejszym zakresem wiedzy na ten temat. 
Dopiero w wyniku wieloaspektowych, interdyscyplinarnych badań prowadzonych (od 2002 roku) 
przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, które od 2006 roku jest kustoszem tego miejsca, 
zaczęto w znaczący sposób uzupełniać wiedzę na temat dziejów Radzimia. Pogłębione kwerendy 
archiwalne, studia historyczne, badania językoznawcze i z zakresu historii sztuki, a przede wszyst-
kim badania archeologiczne i związane z nimi prace badawcze z zakresu nauk przyrodniczych,  
fizyko-chemicznych (m.in. analizy 14C) i nowych technik badawczych, w tym prospekcje lotnicze, 
lotnicze skanowanie laserowe oraz wieloaspektowe prospekcje terenowe, pozwoliły na to, że nieme  
z pozoru, zaginione ślady po tym miejscu i jego mieszkańcach zaczęły w wiarygodny sposób odsła-
niać tajemnice historii i zachowań kulturowych od prahistorii po czasy współczesne.

Studia etymologiczne pozwoliły ustalić pochodzenie nazwy Radzim. Najprawdopodobniej 
wywodzi się ona od słowiańskiej nazwy osobowej rodzaju męskiego „Radim”, pochodzącej przy-
puszczalnie od bliżej nieznanego nam właściciela czy założyciela tej osady lub co bardziej prawdo-
podobne od osoby znanej, zasłużonej, być może od bł. Radzyma Gaudentego. Ta informacja wiąże 
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się jednak dopiero z wczesnym średniowieczem. Tymczasem w trakcie badań archeologicznych jed-
noznacznie ustalono, że pierwsi mieszkańcy owej warciańskiej wyspy nazwanej potem Radzimiem 
pojawili się tu już w epoce brązu (od około 900-800 roku p.n.e. do około 600 roku p.n.e.). Miało na to 
wpływ dogodne położenie nad Wartą, na ostrowie o naturalnych walorach obronnych i komunika-
cyjnych, albowiem w tym miejscu Warta zmieniała swój bieg z południkowego na równoleżnikowy, 
płynąc pierwotnie szerokim i płytkim korytem umożliwiającym przekraczanie jej w bród. Potem sta-
łe osadnictwo na wyspie i lewym brzegu Warty pojawiło się we wczesnym średniowieczu i z różną 
dynamiką i o różnym charakterze trwało do czasów nowożytnych – od osadnictwa grodowego, osa-
dy otwartej, po wieś.

 Jednym z głównych czynników, które od zawsze miały wpływ na życie mieszkańców danej 
przestrzeni, było środowisko naturalne z wszystkimi jego elementami składowymi. Na stan i cha-
rakter bytowania mieszkańców Radzimia – ze względu na śródrzeczne położenie ich osady (grodu) 
i przybrzeżne położenie wsi – zawsze miały szczególny wpływ zmiany pogodowe i związane z nimi 
zjawiska hydrologiczne, w tym ekstremalne, wiążące się z intensywnymi wylewami wód Warty,  
w wyniku czego zalewane były obszary osadnicze itp. Możemy to dostrzec, analizując źródła histo-
ryczne, kartograficzne, archeologiczne i inne obrazujące zmiany środowiska przyrodniczego wokół 
tej miejscowości. Wielkie znaczenie dla funkcjonowania tej osady miały też przebiegi szlaków ko-
munikacyjnych i ich zmiany w ciągu wieków, co m.in. wpływało na sytuację materialną mieszkań-
ców. Największy rozwój Radzimia, przypada, jak wspomnieliśmy, na wczesne średniowiecze, kie-
dy w pobliżu grodu przebiegały ważne drogi o znaczeniu ponadlokalnym. Przekwalifikowanie tych 
szlaków na drogi lokalne pod koniec późnego średniowiecza w dużym stopniu wpłynęło na upadek 
kasztelanii, a później powolną recesję osady i ostateczne jej wyludnienie. 

Zestawiając dane lotniczego skanowania laserowego z prospekcją terenową i źródłami  
historycznymi zidentyfikowano w terenie niektóre elementy zabudowy dawnej, dziś „zaginionej” 
wsi, szlaki komunikacyjne oraz dawne pola uprawne. Rozpoznano głównie najmłodsze zabudowa-
nia gospodarstwa i leśnictwa, a także miejsce, gdzie znajdował się kościół parafialny św. Mikołaja  
i św. Barbary w Radzimiu oraz plebania.

 Cennych informacji i materiałów do analiz technicznych dostarczyły badania wykopali-
skowe przeprowadzone na Ostrowie Radzimskim w latach 2002-2012. W ich wyniku wydzielono 
siedem poziomów osadniczych, począwszy od najwcześniejszego zasiedlenia wyspy w epoce brązu 
(IV/V EB-V EB/Ha C, tj. od około 900-800 roku p.n.e. do około 600 roku p.n.e.) po opuszczenie jej przez 
ludzi w pierwszej połowie XIV wieku. Rozpoznano elementy konstrukcyjne drewniano-ziemnego 
wału wczesnopiastowskiego grodu, na którego reliktach pod koniec XII wieku wybudowano gród 
kasztelański z zabudową mieszkalną w kilku fazach rozbudowy i przebudowy (domy drewniane 
wzniesione w konstrukcji szachulcowej i zrębowej). 

 Badania archeologiczne i nieliczne źródła historyczne w dużym stopniu pozwoliły jednak 
zrekonstruować dzieje grodu i ukazać jego znaczenie w kontekście zmiennych warunków admini-
stracyjno-politycznych w poszczególnych wiekach. 

Nie podlega dyskusji, że gród radzimski miał duże znaczenie w okresach, kiedy pełnił funkcję 
grodu granicznego na Warcie – najpierw w strukturach państwa gnieźnieńskiego, następnie w cza-
sach rozbicia dzielnicowego i walk książąt wielkopolskich o rządy na tym terytorium. 

 Poszerzona analiza przemian osadniczych na radzimskiej wyspie i w jej otulinie z osadnic-
twem nadwarciańskim w średniowieczu umożliwia też z dużym prawdopodobieństwem podjęcie 
próby rekonstrukcji genezy i rozwoju terytorium kasztelanii radzimskiej oraz charakteru w niej ra-
dzimskiego grodu, który w dotychczasowej historiografii przez niektórych naukowców był zaliczany 
do grodów kasztelanii nieterytorialnych. Badania nad tym zagadnieniem muszą jednak być konty-
nuowane w celu pełnej weryfikacji dotychczasowych tez.

 Na podstawie źródeł pisanych i kartograficznych w dużym stopniu zdołano opisać charak-
ter wielowiekowego rozwoju przestrzennego wsi Radzim położonej na nadwarciańskiej skarpie oraz  
życia i gospodarowania jej mieszkańców. 

W dziejach wsi Radzim, po upadku grodu i przejęciu dóbr przez poznańskich joannitów  
w 1360 roku, najważniejszą rolę odgrywał kościół parafialny, którego istnienie w XVIII i XIX wie-
ku podtrzymywało funkcjonowanie osady. Niestety do naszych czasów nie zachowały się plany 
ani przedstawienia graficzne świątyni rozebranej w 1843 roku. Niemniej jednak udokumentowa-
ne wizytacje parafii w Radzimiu pozwoliły odtworzyć wygląd tej świątyni, jej wyposażenie, a tak-
że dostarczyły wiele innych cennych informacji. Na podstawie pogłębionej analizy ksiąg chrztów 
i zgonów zdołano na przykład ustalić dynamikę rozwoju populacji zamieszkującej tę parafię itp.  
Z wielkim prawdopodobieństwem udało się też, przynajmniej opisowo, zrekonstruować samą bryłę 
kościoła i najbliższe jego otoczenie. Pełna wiedza o nim wymaga jednak przeprowadzenia badań ar-
cheologiczno-architektonicznych, które dadzą poszerzoną odpowiedź na temat szczegółowej lokali-
zacji świątyni, dokładnego planu przyziemia w terenie i funkcjonującego wokół niej cmentarzyska 
będącego już dziś tylko niemym śladem po mieszkańcach wsi. Jest to szczególnie ważne, albowiem 
ci właśnie ludzie przez kilka stuleci byli źródłem wszystkiego, co tu się działo.

Reasumując, jednoznacznie stwierdzić należy, że w efekcie przeprowadzonych wieloaspek-
towych badań, których wyniki tu zaprezentowano, uzyskano bardzo wiarygodny obraz historii Ra-
dzimia i przemian osadniczych na otaczających go terenach – szczególnie w średniowieczu, a także 
jego miejsca i znaczenia, m.in. w obrębie oddziaływania grodu i miasta Poznania oraz leżącego na 
północ od omawianego terenu terytorium Pałuk z bardzo ważnymi ośrodkami osadniczymi, w tym 
monastycznymi (m.in. w Łeknie, Wągrowcu, Gołańczy itd.). Podkreślić należy, że są to pierwsze tak 
wielostronne badania tego miejsca, które w bardzo dynamiczny sposób ukazują obraz owej zagi-
nionej, zapomnianej przestrzeni i jej miejsca w historii Wielkopolski. Choć wiele kwestii wymaga 
jeszcze pogłębionej refleksji i analiz, które pozwolą na ewentualną weryfikację postawionych tu 
tez i hipotez, to jest to obecnie najbardziej aktualny stan badań nad grodem, kasztelanią radzimską  
i wsią Radzim. 

Mamy nadzieję, że przedstawione w niniejszym tomie rozważania będą stanowiły ważny 
punkt wyjścia do dalszych pogłębionych badań nad różnymi aspektami dziejów zarówno samego 
Radzimia, jak i historii mikro- i makroregionu, w którym on przez wieki funkcjonował.

Andrzej Kowalczyk, Andrzej M. Wyrwa

RADZIM. GRÓD I WIEŚ NAD WARTĄ. PODSUMOWANIE
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SUMMARY

Radzim. Stronghold and Village upon the Warta River 
Summary

Today, as we turn our eyes towards the stronghold at Ostrów Radzimski or the remains of 
houses and outbuildings of the non-existent village on the left bank of the Warta River, we 
are given merely a glimpse into long-gone glory-days of Radzim (Figs 8, 26). Not common, 

the knowledge about this place has been slowly passing into the spehere of legends, complementing 
even earlier tales about this small village. Barely two hundred years have passed since the medieval 
and modern grandeur of Radzim, and yet its factual picture has been fading, gradually becoming  
a legend. Mythologised, it has been preserved within the local community merely as oral transmis-
sions, only loosely related to proper historical knowledge. However, the ‘legends’ handed down from 
generation to generation shape the awareness of the site’s existence in a very specific way, con-
structing local memory of Radzim and its former inhabitants. There is still a note of melancholy to 
be heard in the stories told by the elderly living in Starczanowo or Maniewo, two villages lying not 
far from Radzim. Although the material traces of the former settlement have virtually disappeared 
from the surface of the earth, the sentiment has remained. At the same time, the need to maintain 
and consolidate knowledge about the site is manifested, for example, in the daily care for keeping 
the fortified settlement of Radzim and the area of the non-existent village tidy. The newly founded 
Stowarzyszenie Historyczne Grodu Radzim [The Historical Society for the Stronghold of Radzim] (es-
tablished in 2015 in Maniewo) shows that this place is still vividly remembered. The Society organ-
ises historical treks to the stronghold on an annual basis. 

Since the site has never been subject to extensive research, little is known about Radzim 
in the scholarly community. Only through the recent multifaceted, interdisciplinary research con-
ducted (since 2002) by the Museum of the First Piasts at Lednica (since 2006 the custodian of this 
place) have we begun to unravel the mysteries of the history of Radzim. Owing to in-depth archival 
queries, historical, linguistic and art history studies, and above all archaeological research and re-
lated natural science, physics and chemistry analyses (including radiocarbon dating) coupled with 
new research techniques, including aerial photographs, Airborne Laser Scanning and multi-faceted 
field surveys, the seemingly silent and lost traces of this place and its inhabitants have opened up to 
reveal the secrets of the history and cultural behaviour at the site from prehistory to modern times.

This book offers comprehensive results of the research thus far conducted.

*

The first part presents a comprehensive study of the history of Radzim. It starts with the etymologi-
cal analysis of the name of the village, which brought some promising results. It is highly likely that 
the name is derived from the Slavic male name ‘Radim’, probably an unknown owner or founder of 
the settlement, or, which is even more likely, from a well-known person, perhaps Blessed Radim Gau-
dentius. This information, however, is only related to the Early Middle Ages. Nonetheless, archaeo-
logical investigations firmly established that the first inhabitants occupied this island on the Warta 
River later called Radzim as early as in the Bronze Age (from about 900-800 BC to about 600 BC). 
This was due to the favourable location on the Warta, with the island boasting natural defensive 
and communication values. Here the Warta changed its course from the meridian to the latitudinal 
one, flowing originally in a wide and shallow bed, easy to cross over. Later, permanent settlements 
on the island and the left bank of the Warta developed in the Early Middle Ages. Characterised by 
varying dynamics and nature – from a stronghold, through an open settlement to a village – they 
continued well into modern times. 

 Among the main factors influencing the daily living of the inhabitants of a given area is, as 
it always has been, the natural environment, and all its components. Due to the mid-river location 

of the settlement (the stronghold) and the near-shore location of the village, the state and nature of 
the existence of the inhabitants of Radzim were heavily influenced by weather conditions and the 
related hydrological phenomena, including such extreme ones as heavy outflows of the Warta wa-
ters, resulting in settlement areas being flooded etc. This was demonstrated through the analyses of 
historical, cartographic, archaeological and other sources reflecting the changes in the natural envi-
ronment in the vicinity of the site. How the settlement functioned was also greatly affected by the 
course of communication routes and how they changed throughout the centuries, exerting influence 
on the material situation of the inhabitants (Figs 12-22). Radzim enjoyed its glory days in the Early 
Middle Ages, when key routes of supraregional importance were running close to the stronghold. 
The change of status of the routes to local roads at the close of the Late Middle Ages played a major 
part in the fall of the castellany and the subsequent gradual recession of the settlement and its de-
population.

By combining ALS data with field prospection and historical sources, some elements of the 
now ‘lost’ village, communication routes and former agricultural fields were identified in the field. 
These chiefly included the youngest farmstead and forestry buildings along with the site of the for-
mer St Nicholas parish church and the rectory in Radzim (Figs 24-33).

 Valuable information and materials for technical analyses were provided by archaeological 
excavations carried out at Ostrów Radzimski between 2002 and 2012. Seven settlement levels were 
identified, beginning with the earliest occupation of the island in the Bronze Age (Phase IV/V of 
the Bronze Age- Phase V of the Bronze Age/Ha C, i.e., from 900-800 BC to about 600 BC) until it was 
forsook in the first half of the fourteenth century (Fig. 103).

The settlement site of the Lusatian culture functioning in the Bronze Age in the north-west-
ern part of the island is evidenced by the remains of, most likely, residential dwellings, partially dug 
into the ground, discovered and classified as Level 1.

The traces of intensive settlement dating from the late ninth/early tenth century up to the 
first half of the tenth century were classified as Level 2. This time saw the functioning of an open 
settlement. It consisted of a few or a dozen or so unfortified sunken structures or dwellings partially 
dug into the ground and economy-related features. 

Excavated in trench II, the relics of a wooden fortified rampart, classified as Level 3, demon-
strate that a small early Piast stronghold was erected on the site of the open settlement. Based on 
pottery, it was generally dated between the second half of the tenth century and the first half of 
the eleventh century. The defensive settlement should be classified as a local stronghold, erected in 
the border region of the so-called Gniezno state, at an important point on the waterway – the Warta 
River, which acted as the axis of the Early Piast state. The role of the stronghold of Radzim was to 
protect the waterway on the Warta and control the land route leading from Gniezno via the area 
adjacent to Lednica Lake with Ostrów Lednicki, Poznań and other settlements en route. Radzim was 
also an important point guarding the centre of the Piast State from the west and north-west, and it 
was also involved in the enforcement of tributes and services for the duke/king.

The burnt layer on the relics of the rampart of the Early Piast fortress, dating back to the 
mid-eleventh century, separates Level 3 from Level 4 (Fig. 70). It shows that the stronghold was 
burnt down during a major dynastic and social crisis, crowned with the invasion of Duke Bretislav 
in 1038 or 1039.

As early as at the beginning of the second half of the eleventh century, the area of the de-
stroyed stronghold was again adapted for an open settlement (Level 4). It is manifested as cultural 
layers, rich in materials and single finds, with the remains of cellars of ground-floor buildings and 
economic pits. 

 The settlement functioned until the end of the twelfth century, when the north-western 
part of the island was heavily remodelled. A castellan stronghold that was erected on the site was 
the centre of the administrative district. Dwellings, including the residence of the administrator 
(Fig. 79), were built on one of the largest and highest hills – the relics of the stronghold surrounding 
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the Early Piast stronghold. Besides, the north-western part of the island with the buildings was cut 
off from the remaining part of Ostrów Radzimski by two earthworks and moats. This structure did 
not reproduce the form of the Early Piast stronghold, but its form corresponded to West European 
motte-type defensive structures. The housing in the stronghold, which functioned from the end of 
the twelfth to the first half of the fourteenth century, was remodelled twice (Levels 5 and 6).

 The youngest level (Level 7) consists of layers that began to form once the island had been 
left by its former inhabitants in the first half of the fourteenth century. Since then, as a result of the 
influence of natural factors and the incidental penetration of the island by people, especially in the 
nineteenth and twentieth centuries during the regulation of the Warta River, its original image has 
been completely obliterated, and any significant traces of the former settlement substantially de-
stroyed.

From archaeological research and a small number of historical sources, we were able to re-
construct the history of the stronghold and demonstrate its significance in the context of changing 
administrative and political conditions through the centuries.

The research convincingly demonstrated how important the stronghold of Radzim was 
when it fulfilled the function of a frontier stronghold on the Warta River, first in the structures of the 
Gniezno state, then during the times of the Fragmentation of Poland (1138-1320) and finally while 
the dukes of Wielkopolska fought for the right to rule over the area.

 The extended analysis of the settlement changes on the island of Radzim and its buffer zone 
with the settlement upon the Warta in the Middle Ages allows us to attempt a likely reconstruction 
of the genesis and development of the area of the castellany of Radzim and the character of the 
Radzim stronghold, included by some historians in the category of non-territorial castellany strong-
holds (Figs 105-108). This issue, however, is pending further research.

Based on written and cartographic sources, we were able to describe the character of the cen-
turies-old spatial development of the village of Radzim, located on the slope upon the Warta River as 
well as the daily living and the economic activities undertaken by its inhabitants.

After the fall of the stronghold and the acquisition of the domain by the Sovereign Mili-
tary Order of Malta, Poznań branch, in 1360, the parish church played the key role in the history 
of the village of Radzim. In the eighteenth and nineteenth centuries, its existence was a sole basis 
for the functioning of the settlement. Unfortunately, there are no plans or graphic representa-
tions preserved of the church, dismantled in 1842. And yet, documented visits to the parish in 
Radzim allowed us to reconstruct the form and furnishings of the church and provided much more 
valuable information. For example, based on an in-depth analysis of parish registers recording 
baptisms and deaths we could determine the dynamics of the development of the population, etc. 
(Fig. 109). The church itself and its surroundings were also reconstructed with high probability, 
at best descriptively (Figs 124-125). However, archaeological and architectural research is still 
needed in order to determine the precise location of the church, its exact ground plan in the field 
or the location of the churchyard, a voiceless mark left by the inhabitants of this village. This is 
important, because these very people were the source of everything that happened there for sev-
eral centuries.

*

Part 2 consists of studies and expert analyses of particular categories of the archaeological record 
obtained through excavation research. These materials are excellent sources to reveal the earliest 
history of Radzim. They allow us to describe selected aspects of life of the people who dwelt on the 
island at various points in history.

One category of finds includes coins (six specimens, Figs 126-131). Four of them were struck 
in the eleventh century (three cross pennies and one Cologne type phening). Only one coin (a brac-
teate of the button type) goes back to the period when Radzim served as a castellany stronghold.

The area of Ostrów Radzimski and its immediate vicinity yielded also a fairly small, albeit 
very diverse assemblage of militaria. It consists of specimens of blade, hammer and pole weapons, 
fire arms and equestrian equipment dating from prehistory, the Middle Ages and the modern period 
(Figs 132-163). The items in the collection are of varying origin. Some are the so-called stray finds, 
recovered, for example, from the Warta river bed, while others were retrieved during archaeologi-
cal research and, as such, set in secure chronological contexts. The elements of armament suggest 
how important the centre was in the Middle Ages. Noteworthy is the lack of artefacts that could be 
securely related to the functioning of the early medieval stronghold on the island. The Warta River 
yielded an axe and a spearhead, dating from the eleventh and twelfth centuries, when the open set-
tlement functioned at Ostrów Radzimski. Such dated layers yielded stone balls, possibly used with  
a catapult, along with two bits. The increase in the number of military artefacts corresponds with 
Ostrów Radzimski becoming the actual residence of the castellan. A metal fitting of a scabbard, 
crossbow boltheads, arrowheads and a bit date from the mid-thirteenth to the mid-fourteenth cen-
turies. A symbol of the knightly status, a sword was deposited in unknown circumstances in the wa-
ters of the Warta, perhaps at the end of this period or shortly thereafter. This find crowns the period 
of the prosperity and importance of the knight’s seat. Some lead bullets found on the island testify 
to the fact that Ostrów Radzimski was occasionally visited in the modern period.

Archaeozoological analyses of animal bone fragments provided information on the manage-
ment of faunal resources and the importance of individual wild and farm animals in the supply of 
food and technological raw materials. Recognised remains of domestic mammals include the bones 
of cattle, pigs, sheep, goats and horses. Identified wild mammals included hare, beaver, fox, wild 
boar, deer, moose, roe deer, aurochs and brown bear. Most common among bird bones were chicken 
bones; some remains of (domestic and/or wild) geese, swan and partridge were also found. As to 
the fish, the remains of sturgeon, pike, perch and carp fish were identified. Reptiles are represented 
merely by the European pond turtle (Tab. 7).

The osteometric analysis of bone fragments showed that they represented various parts of 
animal skeletons and that the slaughter target age varied. With respect to the chronology of the site, 
it could be stated that people occupying Ostrów Radzimski in the Early Middle Ages consumed more 
cattle than pigs. In contrast, in the cultural layers dating from the Early Piast and later castellan 
times, the share of pig bones was higher than that of cattle (Fig. 164). Noteworthy is the significant 
role of hunting, especially deer hunting, among the inhabitants of Ostrów Radzimski in the procure-
ment of animal raw materials (Fig. 165).

 Archaeological excavations at the island produced also four secondarily-deposited loose hu-
man bones. The materials are related to earthworks undertaken to elevate the north-western part 
of the island and the construction of new buildings; during these work people inhabiting Ostrów 
Tumski used the soil from a nearby cemetery. The anthropological analysis demonstrated that these 
were the bones of young children (‘Infans I’; Figs 182-185). They come from the burials of at least 
two infants, of whom one died no later than in the third month of life, and the other, a little older, 
died between the third and sixth month of life.

Identified plant raw materials obtained from the surrounding forests include tar, identified in 
the course of archaeometric analyses. It was found on the inner and outer surfaces of potsherds (Figs 
186-201, 204-205). The containers functioned as reactors for the production of wood tar in the pro-
cess of dry distillation of birch wood. Boasting antiseptic, bactericidal and impregnating properties, 
tar can be thus claimed to have been produced and used by the residents of Ostrów Radzimski since 
the second half of the tenth century.

Other discovered and identified plant remains include the seeds of Linum usitatissimum. 
These were registered as a nugget consisting of several hundred compacted/charred and cleansed 
flax seeds, found in the remains of a cellar dating back to the second half of the eleventh and the 
twelfth centuries (Fig. 211). Grown in home gardens, the seeds of flax were a valuable source of oil 
for the inhabitants of the island, both as food (and a medicine) and technical purposes. 

SUMMARY
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 Plant and animal remains were 14C dated in order to obtain a detailed chronology of the set-
tlement layers at the stronghold of Radzim (Fig. 212). Samples from two animal bones were found to 
date from the eight, the second half of the eight and the ninth centuries, with 95.4% confidence. The 
layer which produced the bone remains was classified as Level 4, dating to the eleventh and twelfth 
centuries. In addition, a sample of an organic intrusion was also radiocarbon dated. It was found on 
a piece of pottery recovered from the cultural layer classified as Level 6, dating between the second 
half of the thirteenth and the first half of the fourteenth centuries. The analysis of the sample placed 
the development of the organic intrusion in the eleventh or the first half of the twelfth centuries 
with 95.4% confidence. The differences in the dating of cultural layers and samples do not necessar-
ily imply erroneous chronology. As a result of human activity related to the subsequent periods of 
the occupation of the island, earlier materials were secondarily deposited in younger structures.

The animal bone and the charcoal found on the floor of a residential building dating from 
the early or the first half of the thirteenth century (on the basis of pottery) were radiocarbon dated 
to the second half of the twelfth or the first half of the thirteenth centuries with 95.4% confidence, 
providing the basis for extending the chronology of the residential building.

The presented results of radiocarbon dating partly confirmed the chronology of individual 
stratigraphic units based on the archaeological record.

 Detailed macroscopic and subsequent microscopic analyses revealed traces of fabric pre-
served as post-fabric negatives on some artefacts. Impressions of simple and common production 
rags and fine fabrics were identified on fragments of early medieval ceramic vessels (Figs 215-218). 
These were made while the vessels were formed and/or while their rough walls were smoothed, and 
while the vessels were relocated for the purpose of drying. The remains of mineralised linen can-
vas were also found on the obverse, reverse and the edge of a cross penny struck sometime in the 
1060s-1070s (Fig. 213). Before it fell out of circulation, the coin had been most likely wrapped in  
a cloth or stored in a linen bag. The remnants of the plant wadding were also discovered under the 
richly embellished fitting of a personal knife dating from the second half of the twelfth century (Fig. 
214). On its blade were traces of a probably linen cloth; either the knife was wrapped in the cloth or 
its sheath was padded with it.

To conclude, multifaceted research, the results of which are presented in this book, provided 
a very credible picture of the history of Radzim and the settlement changes in nearby areas, particu-
larly throughout the Middle Ages. The book analyses the position and importance of Radzim, for ex-
ample within the influence of the stronghold and the town of Poznań and the region of Pałuki, lying 
to the north of Radzim, with its very important settlement centres, including monastic ones (e.g., 
Łekno, Wągrowiec, Gołańcz, etc.). The first comprehensive investigations at the site show a very 
dynamic picture of this lost, forgotten site and its place in the history of Wielkopolska. Although 
several issues are still pending research and analyses, which could possibly verify the hypotheses 
proposed here, this book nevertheless presents the most current state of research on the stronghold, 
castellany and village of Radzim.

We hope that the ideas presented in this volume will provide an important starting point for 
further in-depth research into various aspects of the history of Radzim and the history of the micro 
and macroregion, within which it functioned for centuries.

Andrzej Kowalczyk, Andrzej M. Wyrwa

ANEKS I
MAPY
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Prezentujemy zbiór 18 planów i map, w całości lub fragmentach pokazujących obszar Radzimia i jego oko-
licę. Ustawiono je chronologicznie według daty wydania (od 1772 do 2001 roku). W skład zespołu wcho-
dzą plany wielkoskalowe i mapy katastralne. Na większości tych pierwszych schematycznie zaznaczono 

wieś Radzim, drugie zaś dość szczegółowo przedstawiają rozmieszczenie i układ poszczególnych działek ziem-
skich, budynków, szlaków komunikacyjnych itp. Przekazy kartograficzne pochodzą głównie ze zbiorów Biblio-
teki Uniwersyteckiej w Poznaniu100 i Starostwa Powiatowego w Obornikach, poza tym z Archiwum Państwowe-
go w Poznaniu, Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919-1939, Archiwum Map Zachodniej 
Polski i Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

MAPA NR 1
Rok wydania: 1772
Miejsce wydania: Paris
Opis: Carte de la Pologne… (fragment)
Autor: Antonio Rizzi Zannoni
W oryginale: miedzioryt kolorowany powierzchniowo
Skala: około 1:690 000
Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Sygnatura: 150 556V   

                                       

100 Za pomoc w poszukiwaniach historycznych planów przedstawiających Radzim i konsultacje naukowe składamy serdeczne 
podziękowania mgr. Rafałowi Michałowskiemu – kustoszowi Pracowni Zbiorów Kartograficznych Biblioteki Uniwersytec-
kiej w Poznaniu.

MAPA NR 2
Rok wydania: 1778
Miejsce wydania: Berlin
Opis: Special Carte von Pohlen… ark. XXXX i XLI (fragment)
Autor: Theodor Philip von Pfau
W oryginale: miedzioryt
Skala: 1:87 500
Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Sygnatura: 253057

MAPA NR 3
Rok wydania: 1787
Miejsce wydania: Berlin
Opis: Mappa specialis…Regna Poloniae et Prussiae a Marchia Nova… (fragment)
Autor: Theodor Philip von Pfau
W oryginale: miedzioryt kolorowany liniowo
Skala: około 1:175 000
Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Sygnatura: M/4101

ANEKS I. MAPY
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MAPA NR 4
Rok wydania: 1802 i 1803
Miejsce wydania: Berlin
Opis: Special Karte von Suedpreussen… arkusz B2 (fragment)
Autor: David Gilly
W oryginale: miedzioryt kolorowany liniowo
Skala: 1:150 000
Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Sygnatura: M/4041

MAPA NR 5
Rok wydania: 1846 (mapa przedstawia stan z 1843 roku)
Miejsce wydania: brak danych
Opis: Karte von den Pfarr – Ländereien zu Radzim 
Autor: brak danych
W oryginale: papier rękopis wielobarwny
Skala: 1:5 000
Zbiory Archiwum Państwowego w Poznaniu
Sygnatura: Rej. Poz I/299

MAPA NR 6
Rok wydania: 1847-1863
Miejsce wydania: Berlin
Opis: arkusza 93 Generalstabskarte (fragment)
Wydawca: Koenigl. Preuss. Generalstab.
W oryginale: litografia
Skala: 1:100 000
Zbiory Archiwum Państwowego w Poznaniu
Sygnatura: Up 2230

MAPA NR 7
Rok wydania: 1849 (z aktualizacjami naniesionymi na mapę w 1858 i 1862 roku)
Miejsce wydania: brak danych
Opis: Regierungsbezirk Posen, Kreis Oborniki, Gemarkung Maniewo Nr 99 (fragment)
Autor: Heidenreich (?)
W oryginale: papier rękopis wielobarwny
Skala: 1:5 000
Zbiory Starostwa Powiatowego w Obornikach
Sygnatura: 51-6/6/1/62, 51-6-6-1/63

ANEKS I. MAPY
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MAPA NR 8
Rok wydania: 1849 (z aktualizacjami naniesionymi na mapę w 1858 i 1863 roku)
Miejsce wydania: brak danych
Opis: Regierungsbezirk Posen, Kreis Oborniki, Gemarkung Maniewo Nr 99 (fragment)
Autor: Neunsar (?)
W oryginale: papier rękopis wielobarwny
Skala: 1:5 000
Zbiory Starostwa Powiatowego w Obornikach
Sygnatura: 51-6/6/1/62, 51-6-6-1/63

MAPA NR 9
Rok wydania: 1853
Miejsce wydania: brak danych
Opis: Plan von dem Linken Wartha-Ufer Radzimer Kanal laengs dem Radzimer Krug Etablissement, Kreises 
Obornik (fragment)
Autor: Ziehlke
W oryginale: papier rękopis wielobarwny
Skala: 1:2 500
Zbiory Archiwum Państwowego w Poznaniu
Sygnatura: Rej. Poz. I/610

MAPA NR 10
Rok wydania: 1863 
Miejsce wydania: brak danych
Opis: Regierungsbezirk Posen, Kreis Oborniki, Gemarkung Starczanowo Dorf u Forst No 183 (fragment)
Autor: Ullrih (?)
W oryginale: papier
Skala: 1:5 000
Zbiory Starostwa Powiatowego w Obornikach
Sygnatura: 51-6/6/1/62, 51-6-7-1/63

MAPA NR 11
Rok wydania: 1890
Miejsce wydania: Berlin
Opis: Messtischblatt arkusze 1786 i 1858 (fragment)
Wydawca: Königl. Preuss. landesaufn
W oryginale: papier
Skala: 1:25 000
Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Sygnatura: Up 2290

ANEKS I. MAPY
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MAPA NR 12
Rok wydania: 1891 i 1892
Miejsce wydania: brak danych
Opis: Ergänzugs=Karte No 22, Kreis Oborniki, Gemarkung Maniewo, Nr 99 (suplement mapy nr 22, fragment)
Autor: Holtz (?)
W oryginale: papier
Skala: 1:5 000
Zbiory Starostwa Powiatowego w Obornikach
Sygnatura: 51-6/6/1/62, 51-6-6-1/63

MAPA NR 13
Rok wydania: 1891 i 1892
Miejsce wydania: brak danych
Opis: Ergänzugs-Karte No 23, Kreis Oborniki, Gemarkung Maniewo, Nr 99 (suplement mapy nr 23, fragment)
Autor: Holtz (?)
W oryginale: papier
Skala: 1:5 000
Zbiory Starostwa Powiatowego w Obornikach
Sygnatura: 51-6/6/1/62, 51-6-6-1/63

MAPA NR 14
Rok wydania: 1912
Miejsce wydania: brak danych
Opis: Ergänzugskarte Nr 24, Kreis Oborniki, Gemarkung Maniewo, Nr 99 (fragment)
Autor: Holtz 
W oryginale: papier rękopis
Skala: 1:5 000
Zbiory Starostwa Powiatowego w Obornikach
Sygnatura: 51-6/6/1/62
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MAPA NR 15
Rok wydania: 1925
Miejsce wydania: brak danych (przedruk Łopuchówko 2016)
Opis: Obóz Ćwiczebny Biedrusko (fragment)
Wydawca: Wojskowy Instytut Geograficzny
W oryginale: papier wydanie barwne
Skala: 1:25 000
Zbiory Andrzeja Kowalczyka
Sygnatura: brak

MAPA NR 16
Rok wydania: 1933
Miejsce wydania: Warszawa
Opis: Maniewo P38 S24 D (fragment)
Wydawca: Wojskowy Instytut Geograficzny
W oryginale: papier
Skala: 1:25 000
Zbiory Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919-1939 (Instytut Geografii Uniwersytetu Pe-
dagogicznego w Krakowie)
Sygnatura: brak

MAPA NR 17
Rok wydania: 1944
Miejsce wydania: brak danych
Opis: 3367 Lukowo (fragment)
Wydawca: Preußischen Landesaufnahme
W oryginale: papier
Skala: 1:25 000
Zbiory Archiwum Map Zachodniej Polski
Sygnatura: brak

MAPA NR 18
Rok wydania: 2001
Miejsce wydania: Poznań
Opis: Mapa topograficzna Rez. Śnieżycowy Jar (N-33-130-B-b-3) – Białęgi (N-33-130-B-b-4) (fragment)
Wydawca: WPGK „GEOMAT” Sp. z o.o.
W oryginale: papier wydanie barwne
Skala: 1:10 000
Zbiory Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Sygnatura: brak
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Zachowane akta wizytacji i opisy parafii oraz wsi Radzim101.

1
1510

Fragment opisu dochodów kościoła parafialnego w Cerekwicy zawarty w Liber Beneficiorum diecezji 
poznańskiej, wzmianka o przynależności pola zwanego Poświętne we wsi Pamiątkowo i należnych zeń 
dziesięcin do kościoła parafialnego w Radzimiu.

Oryg. AAP, Liber beneficiorum dioecesis Posnaniensis, sygn. CP 15, k. 42v

Wyd. Księga uposażenia diecezji poznańskiej z roku 1510, wyd. J. Nowacki, Poznań 1950, s. 93.

  Villa Pamyathkowo102 dominorum de Ostrorog103: XXIII mansi possessionati; solvunt fertones deci-
males ad ecclesiam in Radzym, et specialiter kmethones de uno campo vocato Poszwyathne104 dant 
decimam manipularem ecclesie in Radzym. Item de eisdem mansis solvunt kmethones per quinque 
grossos ecclesie parochiali in Obyezerze. Septem mansi deserti; quinque kmethones colunt de censu 
dominorum et duo inculti. Duo mansi scultetie et duo kmethonales eis adiuncti; colunt pro predio 
dominorum, nemini quicquam solvunt. Due taberne propinant.

2
28 XI 1628

 Wizytacja parafii Radzim dokonana przez Świętosława Strzałkowskiego

Oryg. AAP, Biskupi poznańscy – Acta Visitationum, Wizytacja archidiakonatu przez Świętosława 
Strzałkowskiego, sygn. AV 7, k. 46v-47r).

Radzijm
Die vig(iesi)ma octava Novembr(is) [28 XI]

Eccl(esi)a Paroc(hia)lis Tit(uli) SS(anctorum). Nicolai et Barbarae lignea ruinosa, consecrata. An-
niversarius eius dedic(ati)onis dies celebrat(ur) D(omi)nica prima post Fest(um) S(ancti) Michaelis 
Archangel(i) [29 IX]: Juris patronat(us) Ill(ust)ris D(omini) Sigismundi Caroli Radiuilli105 Equitis 
Melliten(sis) Commendor(is) Posnanien(sis) moderni. Per quem Venerabilis Jacobus106 Posna- 
nien(sis) praesentatus et can(oni)ce ab annis duobus institutus. Erectio istius Eccle(siae) origina-

101 W przygotowaniu niniejszej edycji nieocenionej pomocy udzielił dr Jakub Kujawiński z Zakładu Historii Średniowiecznej  
IH UAM. Została ona przygotowana na podstawie Projektu Instrukcji wydawniczej dla pisanych źródeł historycznych do  
połowy XVI w. A. Wolfa i Instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych od XVI w. do poł. XIX w. Dokonano uwspółcześnienia 
ortografii oraz ujednolicenia pisowni wyrazów łacińskich. 

102 Pamiątkowo – wieś obecnie w gminie Szamotuły nad Jeziorem Pamiątkowskim.
103 Prawdopodobnie Wacław Ostroróg, wojewoda kaliski, zmarł w 1527 roku.
104 Poświętne – część wsi Pamiątkowo. Nie należy mylić z Poświętnem stanowiącym sioło należące do plebanów radzimskich, 

położone w sąsiedztwie Radzimia na prawym brzegu Warty. W XVII wieku opustoszałe i zarośnięte lasem.
105 Zygmunt Karol Radziwiłł (1591-1642) kawaler maltański, komandor poznański, podkomorzy starosta łowicki i poznański, 

krajczy wielki litewski, wojewoda nowogródzki.
106 Jakub, kanonik poznański, pleban radzimski, por. „Wykaz proboszczów, wikariuszy i komendarzy parafii św. Mikołaja  

i św. Barbary” w niniejszym tomie.

lis vera per Ill(ustrissi)mum olim D(ominum) Paulum Episcopum Posnanien(sem)107 facta habetur 
sub actu diei octavae SS(anctorum) Petri et Pauli Ap(osto)lorum Anno D(omi)ni Mill(essi)mi Duce-
g(entisi)mi Trigesimi Sexti [7 VII 1236]: quae deinde ob literar(um) et sigillor(um) vetustatem per 
Rev(erendum) D(ominum) Vincencium108 Decanum Gnesnen(ensem) Can(oni)cum et off(icia)lem 
Gen(e)r(a)lem Posnan(ensem) in pergameno A(nno) D(omini) Mill(essi)mo quadringentesimo Deci-
mo Octavo [1418] exemplificata, sigilloq(ue) eius appenso communita, iuxta cuius tenorem et de-
scriptionem ea sunt connotata, quae sequuntur. Haec villa Radzijm nullos habet cmetones praeter 
duos piscatores qui singuli sex grossos, et unum molitorem, qui metretam unam siliginis solvit[?] 
quotannis. Poswiątne villa Plebanalis tota deserta, agri illius per Pleban(um) cui voluerit[?] in aren-
dam locantur. Sunt praeterea in Radzijm certae agri Plebanalis; portiones habet Plebanus liberum in 
fluvium navigium et piscationem, duosq(ue) piscatores qui ipsi tenen(ur) pro arbitrio dare piscium 
portiones, et liberam lignor(um) incisisionem. Super quibus habe(tur) Privilegium antiqu(um) et vix 
legi possit sigillo communi(tum) [k. 47r] Decimae manipulares ex villis Przecławie109, Pamiętkowo110, 
Galąski, Hąsinowo Gorka111, Gołembowo112, Synarkowice et Maniewo113 Plebanu(m) in Radzijm con-
cernen(tes?), ob multos desert(os) cmetones, nunc in pecuniarias conversae, manipular(um) nomine 
cae(rte) pensiones solvuntur qua(rum) etiam praedia no(mi)ne decimiae manipular(is) post agros 
suos provenien(tia) secund(dum) antiquam compositionem eo nomine fact(am) eid(em) Plebano 
solvunt. Starczijnowo114 villa iure Paro(chi)ali more[?] ad Radzijm huc spectans, in visi(ta)tione Ecc-
l(e)s(iae) Białęsijnen(sis)115 superius descripta, tenet(ur) dare missalia super quibus Decretum a Ja-
cobo116 Archidiacono et off(icia)li Posnanien(si) ca(noni)c(um)a reproduct(um); quae missalia nunc 
solvit Plebano in Białęsijno, idem quod prop(r)ior[?] sit huic Eccl(si)ae in eaq(ue) cmethonibus eius-
d(em) Eccl(es)ia(stic)a administre(ntur) Sacramenta.
Apum alvearia[?] octo ex quibus cera pro usu Ecclesiae providet(ur) [..]m[?] iniunct[..], me minu-
an(tur), imo ut possunt augeantur, pecuniaq(ue) pro melle venditum collecta pro necessaris compa-
rand(is) in carbona Eccl[esi]ae conservet(ur). De aliis o(mn)ibus quae ad munus et officio pastorale 
spectant, solenniter Pleban(us), ut ea dec[?] exequat(ur). advertatq(uae) se de eisd(em) condignam 
in districtus dec(analisb) iudicio [...]tionem redditor.

107 Paweł II, biskup poznański w latach 1211-1242, zmarł w 1242 roku. Pierwszy biskup poznański wybrany w wolnej elekcji 
przez kapitułę. Bliski współpracownik Władysława Odonica. 

108 Wincenty – prawdopodobnie Wincenty syn Mikołaja z Marcinkowa (Marcinkowo Wielkie, czyli Górne, na pd. od Żnina), 
wyst. od 1396, kanonik poznański 1400, gnieźnieński 1408, dziekan gnieźnieński 1411, wikariusz generalny poznański 
1416-1421, wikariusz kapitulny gnieźnieński 1422-1423, elekt gnieźnieński 1423, zmarł w 1425 roku. 

109 Przecławie – wieś 11 km na płd.-wsch. od Szamotuł, własność szlachecka.
110 Pamiątkowo – wieś 5 km na płd.-wsch. od Szamotuł, własność szlachecka. 
111 Górka – wieś 15 km na płd.-wsch. od Szamotuł lub 9,5 km na płd.-zach. od Obornik, własność szlachecka.
112 Gołębowo – wieś 6 km na płd.-wsch. od Obornik, własność szlachecka.
113 Maniewo – wieś 10 km na zach. od Murowanej Gośliny, od XIV wieku własność joannitów poznańskich.
114 Starczanowo – wieś 5 km na płn.-zach. od Murowanej Gośliny, własność kapituły katedralnej poznańskiej.
115 Białężyn – wieś obecnie w gminie Murowana Goślina, od XII wieku siedziba parafii, własność szlachecka.
116 Jakub – archidiakon i oficjał poznański, być może doktor Jakub Brzeziński, archidiakon kapituły katedralnej w Poznaniu  

w latach 1594-1604. 
a  Odczyt niepewny.
b  Odczyt niepewny.
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3
1640

 Wizytacja parafii w Radzimiu przez Feliksa Mietlickiego117, kanonika katedralnego.

Oryg. AAP, Biskupi poznańscy – Acta Visitationum, Wizytacja archidiakonatu pszczewskiego Jana 
Braneckiego, administratora diecezji i jego delegata Andrzeja Swiniarskiego, kanonika katedralnego 
oraz dekanatów obornickiego i czarnkowskiego przez Feliksa Mietlickiego, kanonika katedralnego, 
sygn. AV 10, k. 250r-250v

[250r]
Visitatio Eccl(esi)a(e) par(o)ch(ia)lis in villa Radzim

Eccl(esi)a in Radzim

Tituli Sancti Nicolai de Collatione D(omi)ni Commendatoris S(ancti) Joannis Posnaniens(is) lignea 
consecrata, dies consecrationis Dominica prima post festum Sancti Michaelis. Altare maius non 
consecratum, habet portatile imago sculpta B(eatae) M(ariae) Virginis. Tabernaculum in altari ma-
iori deauratum, in quo in argentea piride, in sede saltim deaurata servatur S(anctis)S(imu)m Sa-
cramentum [k. 250v] BAPTISTERIUM in medio templi ligneum, computens eius seratura, et aqua 
benedicta in aseno Olea Sacrea in pariete templi a latere maioris altaris in arcula, in qua scriptum 
sic, sacramentum chrismatis D(omi)nus mandavit, haec verba ut tolantur, et ponantur alia, videlicet 
olea sacra. Parietes templi ad maius altare picturis antiquis exornati, altera vero pars parietum nul-
las habet picturas. Laqueare templi reformatum. Fenestrae templi integrae. Tectum templi refectum 
iama pridem, non tamen adhuc integre. Campanae in campanili tres, una media destructa, quarta 
signans in templo.
INVENTARIUM verum omnium producit R(ever)ndus Parochus producit, quo Dominus subscripsit, 
et habet praecipua. Monstrantia quae non habet pedem, sed iuxta necessitatem et exigentiam so-
lemnitatum statuitur in Cruce argentea similis operis. Calices duo argentei cum patenis, unus no-
viter ex antiquo comparatus deauratus, alter albus, cuius D(omi)nus usum prohibit, donec saltim 
intus deauretur. Pixis in tabernaculo ut supra non deaurata. Dom(inu)s mandavit deaurandam, alias 
sacculum R(evere)ndus Parochus adhibeat ad sacras hostias. Altaria duo a lateribus templi sunt cum 
imaginibus, et nova versus Aquilonem recenter extructa sumptibus Honesti Valentini sculteti de 
Maniewo118: utraque habent portatila competentia, nullam fundationem habent. Curia Plebanalis 
habet duo hypocausta. Cameras forestas et horrea pro necesitate. Hortos duos habet sibi contigu-
os, penes viam publicam qua itur ab Ecclesia amplior cum prato, alter minor sine prato. Tertius ex 
opposito domus plebanalis supra fluvium. Agros habet distinctos et dislimitatos ab aliis agris quos 
colunt piscatores. Extra fluvium est ager cum pratis et cum silva, vocaturque Poświętne ex antiquo 
fuerunt Parochi in usu et possesione predictorum, nunc autem denegantur per possesores bonorum 
villa Uchorowo. Fert traditio ibidem fuisse villam propriam Parochi Radzimien(sis) nunc autem nec 
vestigium quidem illius extat. Producit R(evere)ndus Parochus super praemissis copias Privilegii seu 
Erectionis. Originale eius dixit esse penes D[omni]num Commendatorem de Anno Domini Millesimo 
Ducentessimo Trigessimo Sexto in octava Sanctorum Petri et Pauli Apostolorum [6 VII 1236]. In 
iisdem copiis habet R(evere)ndus Parochus decimam in Przotkawie. Item in Pamiątkowo, Kąsinowo, 
Gałąski, in Gorka, in Golembowo et Szymanowicze, et in Maniewo. Habet idem Parochus liberam 
Piscaturum in fluvio Warta et jaz navigiumque ex antiquo fuit. R[evere]ndi Parochi119 habet duos 

117 Feliks Mietlicki – kanonik katedralny poznański, archidiakon w latach 1654-1659, prokurator generalny kapituły 
poznańskiej w latach 1642-1643, 1645-1649 i 1651-1657. 

a  Odczyt niepewny.
118 Walenty, wójt Maniewa – brak bliższych informacji.
119 Właśc. Reverendus parochus.

piscatores qui sunt sub jurisdictione Parochi et solvunt eidem [k. 251r] Censum annuatim, quilibet 
eorum per florenos quatuor. Villa(s) spectantes ad ecclesiam parochialem radzijmen(sem) haec sunt: 
prima Radzijm kmieci niema tijlko rijbaki, a mlijn. Rijbaczij płaczą messnego quotannis po groszij 
szescij, abo miasto pieniędzij rijbami, młijn daie po dwu czwiertni rzij od dwu koł. Secunda villa est 
Troskotowo klasztorna do owińskiego conventu nelaząca, ma kmieci dziesięć, placą po czwiertni 
iedneij rzij y owsa, Karczmarz iedenastij, placij wiortlow dwa rzij owsa dwa. Tertia villa Maniewo 
Commendorska, ma kmieci siedm, a szołtysza iednego, wszijsczij płaczą iednako po iedneij czwiert-
ni rzij, y owsa także. Ze Folwarku Troskotowskie(go) płacą xsiędziu do Radzimia rzij cztwiertni czte-
rij y owsa tak wiele ze młyna zafgockiego płacą iednę czwiertnie rzij tylko, Quarta villa est Golem-
bino Pana Obiezierskiego120 bez kmieci, ze dwora Pan płaci ex gratia pro suo arbitrio, pod czas dwie 
becze piwa, albo kilka czwiertni zboza, naiwięceij dwie. Retulit praeterea R(evere)ndus Parochus se 
recipere solit(er) a D(omi)no Obiezierski possesore villa Golembino desertae quotannis duas tunnas 
cerevisiae, aut aliquot mensuras frumenti et hoc quali respectu ei datum ignorat, nullum tamen pro-
ventum alium inde recipit.

Ordinationes pro Eccl(esi)a in Radzijm
Illustris et Admodum R(evere)ndus D(omi)nus visitator circa actum visitationis Ecclesiae in Radzim, 
constituit et ordinavit primo ut R(evere)ndus Parochus olea sacra ponat verba haec in Cistula ad id 
deputata. Calicem argenteum antiquum intus deaurari curet. Sacculum adhibent in pixide ad com-
municandum homines. De vita et moribus post diligentem inquisitionem D(omi)nus fecit, nihil repe-
rit in Parocho culpabile.

4
7 IX 1696

 Wizytacja parafii radzimskiej przez Mikołaja Zalaszowskiego121.

Oryg. AAP, Wizytacja archidiakonatu przez Mikołaja Zalaszowskiego, sygn. AV 18, k. 177r-179v

Villa Radzim die 7ma 7bris <1696a>

Ecclesia haec parochialis est lignea scandulis ligneis tecta, tituli Sancti Nicolai Episcopi et confesso-
ris consecrata prout ex signis consecrationis in parietibus depictis apparet cuius consecrationis seu 
Dedicationis Anniversalia dies celebratur Dominica prima post Festum Sancti Michaelis Archangeli. 
Lacunar habet in minori choro tabulatum depictum in maiori vero ex assetibus non bonum. Fene-
strae vitreae bonae quatuor. Pavimentum in minori choro ex laterecocto (st)ratum, in maiori vero 
ex aperibus non bonum. A parte evangeli extat ambona lignea satis commoda, scamna sunt in suis 
locis. Collata confesionale unum. Fores ad ecclesiam bona cum bona clausura
Cementarium circa ecclesiam sepimento septum, in eodem cementario est campanile ligneum in 
quo pendent campanae tres de quarum benedictione non constat. Jus patronatus spectat ad heredes 
villae eiusdem.
CIBORIUM in maiori altari est ligneum sculptum depictum imparibus deauratum in quo conservatur 
S(anctissi)mum Sacramentum in pixide argentea intus deaurata in qua pixide repertae sunt aliquae 
hostiae consecratae quarum renovatio fieri solet infra tres hebdomadas.
CHRISMATE Olea sacra in vase stanneo tripartito in armariolo parieti a parte Evangelii affixo bene 
clauso conservantur quae renovata sunt anno hoc et antiqua combusta.

120 Objezierski z Gołębowa – prawdopodobnie Stanisław Objezierski, który w 1594 roku odziedziczył wsie Gołębowo i Ocieszyn, 
bądź jakiś jego potomek.

121 Mikołaj Zalaszowski (zm. w 1703 roku) – archidiakon kapituły katedralnej poznańskiej w latach 1695-1703.
a  Dopisek ołówkiem.
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BAPTISTERIUM in medio ecclesiae extat ligneum sculptum depictum in partibus deauratum. In quo 
est vas aeneum cum aqua lustrali benedicta ad Baptisandum praeparata, mappa circumduct(um) 
serapensili clausum tam a Ciborio quam Oleis Sacris et baptisterio claves conservatur in sacrario. 
Piscina post maius altare extat sed non clausa.
ALTARIA sunt tria: Primum maius antiquae structurae est ligneum sculptum depictum in tituli 
Sancti Nicolai Episcopi et Confessoris continens Imaginem Beate Mariae Virginis in Caelis corona-
tae, supra vero imaginem Sancti Nicolai Episcopi et Confessori [k. 177v] et est consecratum in quo 
sunt reliquiae eiusdem sancti ac aliorum sanctorum, mensam habet muratam tribus mappis cooper-
tam, circa hoc altare est craticula lignea sine foribus et candelabra hastata vulgo kierbylia dicta duo, 
ante hoc altare pendet lampas aurichalcea.
Secundum altare minus ad cornum Evangelii ibidem sculptum continens in se imaginem B(eatessi)
mae Mariae Virginis; mensam habet ligneam mappis mundis coopertam; non consecratum utitur 
portabili.
Tertium altare ad cornum epistole ibidem sculptum tituli Sanctae Anne matris Immaculatae Virginis 
mensam habet ligneam una mappa coopertam; non consecratum utitur portabilli.
SACRARIUM est ligneum cum foribus ligneis, continens in se unam fenestram vitream cum craticu-
la ferrea in quo sacrario est armariolum pro conservandis capulis sed non clausum et alia supellectili 
Ecclesiastica quae reperitur talis.

SUPELLEX ECCLESIAE
In primis Monstratorium argenteum in partibus deauratum, Calices duo: unus totus deauratus cum 
sua patena, alter in partibus tantum suis argentea ut supra. Infula sancti Nicolai Episcopi in parti-
bus deaurata, torquis argenta in qua pendet Crux etiam argentea, ampulae argenteae duae, Vasa 
argentea quatuor, thurribulum cupreum unum, ampulae stanneae duae, achenum unum pro aqua 
benedicta, candelabra stann(ea) quatuor, item aurichalcea quatuor manus lignea cum reliquis sanc-
torum, vas stanneum pro sale benedicto, portatillia tria quorum unum destructum. Ferramentum pro 
pinsen(dis) in hostiis, lyszka z przyprawką cenową,
sczypce od swiec ktorech trzy.
CASULA in numero novem. Una albi coloris cum columna rubea cum stolla et manipulo
Viridis coloris tres, prima adamascea cum columna diversis coloris
Secunda variis floribus florata cum columna albi coloris
Et tertia de materia selucea cum columna varii coloris omnes cum suis stollis et manipulis.
Item Cassula rubri coloris una cum columna viridis coloris cum stolla et manipulo
Item celestini coloris una ex adamasco cum stolla et manipulis [k. 178r]
Item violacei coloris una per partes lacerata sine requisitis
Item nigri coloris itidem una adamascea cum columna albi coloris cum stolla et manipulo.
PLUVIALIA alias kapy dwie jedna modra pułhatłasowa
Druga cielista nebarzo dobra 
ANTEPEDIA quinque. Jedno modre, drugie białe materialne,
Trzecie czarne, czwarte płocienne malowane, piąte którym jest ołtarz przykryty.
VELLA in numero szesc jedno białe kitaykowe, drugie modre, trzeci złote, czwarte czerwone, piąte 
jedwabne siatczane, szóste czarne jedwabnicowe.
BURSY in numero szesc, dwie czerwone kitaykowe, dwie modre kitaykowe, iedna zielona y iedna 
czarna
PALLAE diversi coloris in numero novem. Obrosow, czwelichowych trzy, almanych dwam suwalnica 
iedna w kwiaty szyta, Przytyczka iedna z koroną, Ręcznikow par trzy z luercami, Bretow rąbkowych 
szytych starych czerwonych dwam Bret na ambone, kitayki kawałek czarnijm Opony dwie na post 

z pasyami Leynusa y prześcieradło iedno, Papyrek tszy, kiercow pa trzy, dzwonek ieden, sukno czer-
wone przed wielki ołtarz, Aniołkow rzniętych pozłocistych par dwie, y Veronika także rznięta, figura 
restaurationis christi, Corporałow dwa, subcorporałow dwa, puryfikatorzy dziesięć, jedwabnica ied-
na na wielki piątek, stuła z Burszą do chorych. Alby trzy, Humerał jeden, Pas ieden, Komzy dwie ale 
ius złe, chorągwi szesc.
LIBRI ECCLESIAE Graduał pisany stary, Antyphonarz psałterz stary, agendy dwie wielka y mała, 
Kanony dwa, Xiązek roznych do tego kościoła nalezących pięć, szóste Zywoty Swiętych stare.
Huius Ecclesiae ad p(rae)sens est Parochusb Ill(ustrissimu)s R(evere)ndus Albertus Cynerski in-
stitutus per Adm(irabil)em et R(evere)ndmum Dominum Hieronymum Wierzbowski122 Episcopum 
Fessenensem Suffraganum Prep(osi)tum et Off(icia)lem G(e)n(er)alem Posnan(i)ensem custodem 
Varsavien(sem). Anno 1694to iuxta allegationem eis sed institutionem non producit de cuiusc intro-
ductione non est sciendum
libri metrices baptisatorum ab anno 1682do matrimonialiter copulatorum necnon mortuorum idem 
ab eodem anno usque ad annum currentum. [k. 178v] Pro sua residentia Adm(irabilis) R(evere)ndus 
Parochus habet domum cum duobus hyppocaustis in quibus sunt fenestrae et fornaces, scamnae 
mensa et est etiam et allodium tum et forestae bona.

PROVENTIS EISDEM ECCL[ESI]AE AC PAROCHI
Erectio istius Ecclesiae est originalis per Ill(ust)r(issi)mum olim Andream123 Episcopum Posnanien-
sem facta sub actu diei octava S(anc)t(o)rum Petri et Pauli Apostolorum Anno Domini Millesimo 
Duocentisimo trigesimo sexto [1236] cum sigillo Nałęcz et subscriptione Boguski notarii de Łękno 
quae deinde ob literarum et sigillorum vetustatem per Ill(ust)r(issim)um D(omi)num Vincentium 
Decanum Gnesn(ensem) Can(oni)cum et off(icia)lem G(e)n(er)alem Posnan(iensem) in pergameno 
Anno D(omi)ni 1418 exemplificata sigilloque eius appenso communita est, iuxta cuius tenorem et 
descriptionem ea sunt connotata que sequuntur.
Haec villa Radzim nullos habet cmethones sed solum est molendinum aquaticum duarum rotarum 
ex quo annuatim duas metretas siliginis percipit parochus. Idem molitor habet certum agrum ex quo 
octodecem grossos decimae quotannis solvit.
Secunda villa Maniewo eiusdem D[omi]ni Commendatoris Posn(aniensis) heredis in qua antiquitus 
fuerunt Cmethones possesionati octodecem, qui collebant per mansum et solvebant Parocho per 
unam metretam siliginis et alteram avenae, nunc vero solum unus extat Cmetho qui unam metretam 
siliginis solvit et alteram avenae et quin(quae) incolae alias Połslednicy qui soluunt per duos modios 
siliginis et duos avenae. Ex aula vero istius villae sive praedio loco decima manipularis dantur sex 
metretae siliginis et sex avenae Parocho.
Tertia villa Trzuszlistowo124 monialum Owenscens(ium) in qua antiquitatis fuerunt octodecem cme-
thones possesionati qui etiam solvebant per unam metretam siliginis et alteram avenae, modo vero 
tantum sunt septem qui per unam metretam silignis et alteram avenae Parocho solvunt, et ex pra-
edio eiusdem nulla dantur, sex metretae siliginis et totidem avenae.
Quarta villa Golembowo vel potius tantum praedium ex quo praedio quotannis recipit Parochus per 
duodecem florenos et unum dolium cerevisiae. [k. 179r]

a  Odczyt niepewny. 
b Słowo podkreślone niebieską kredką. 
122 Hieronim Wierzbowski h. Jastrzębiec (1648-1718) – biskup pomocniczy poznański, prepozyt i oficjał generalny kapituły 

poznańskiej, kustosz kapituły warszawskiej, administrator diecezji poznańskiej. Bratanek biskupa poznańskiego Stefana 
Wierzbowskiego. 

c Odczyt niepewny.
123 Osoba biskupa niejasna – pierwszy tego imienia był Andrzej Zaremba dopiero pod koniec XIII wieku, poza tym w innych 

zapiskach na temat konsekracji kościoła wzmiankowany jest biskup Paweł II.
124 Trzuskotowo – wieś (dziś nieistniejąca) 8 km na zach. od Murowanej Gośliny, własność cysterek owińskich.
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a  Lub kierszyli – odczyt niepewny.
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Quinta villa Starczynowo V(e)n(era)b(i)lis Capituli Posnanen(sis) que villa nunc pertinet ad Eccle-
siam Białęzynen(sem); ibiq(ue) S(anctissi)mi Sacramentis utuntur, parocho vero Radzimensi nihil 
solvunt ob impedimentum fluvii.
Sexta villa Szymankowo quae etiam ad hanc Eccl(esi)am Radzimen(sem) pertinere dignoscitur  
ut constat ex erectione et sententia definitiva per olim R(evere)ndum Dominum Joannem Bergna-
ber125 Vica(ri) um in Spiritualibus et Off(icia)lem Posnanien(sem) Anno Dni 1397 ultima Januarii  
[31 I 1397] prolata et promulgata, nunc vero se conferunt ad Białężyno et ibi Sacramenta percipiunt, 
Parocho vero nihil solvunt.
Fuit antiquitus villa Poświętne Plebanalis post fluvium Warta, nunc tota deserta et in eo loco ar-
bores crevere, nullumque inde fructum modernus parochus habet, eunq(ue) modo locum et sylvam 
cum pratis D(omi)nis Grzybowski sibi usurpat.
Habet et in Radzim certum agrum cum tribus pratis ac horto uno erectio vero canit parochum habere 
tres partes omnium agrorum qui unumque extant in villa Radzim: habet et liberum Navigium in flu-
vio Warta per duos piscatores et in fluvio jas a rippa ad rippam, habet et liberum usum exsecandi li-
gna in bona Radzimien(si) et Maniewien(si) per decretum, arbitratem et amicabilem compositionem 
Petri de Pniewy Cantoris126, Sendivoii de Sobota127 Canonici Posnanien(si), Petri de Gay128 Castellani 
Calisse(nsi) et Vincentii Inquiber de Obiezierze129 inter Honorabilem Nicolaum Czuryło130 Rectorem 
eiusdem Ecclesiae Radzimien(sis) et Thomislau(m) de Chełm131 Commendatorem Posnan(iensem) 
sub poena violata decentarum marcarum polon(icarum) per partes firmiter teneri et observari die 
D[omi]nico in festo Sanctae Catharinae Anno D[omi]ni 1459no [25 XI 1459] factum et prolatum cum 
certo manso agri versus Maniewo.
Pertinet etiam ad hanc Eccl(esi)am Radzimien(sem); Decima manipularis in villa Przecławie et Pa-
miątkowo Generosum Dominorum Przymsluis132 sed nunc loco Decima manipularis solvant cme-
thones certas pensiones hoc est per decem marcas quotanno ex utraquae villa Parocho Est etiam et 
decretum in Acto Cons(is)tori Posnanien(sis) de actis diei veneris trigesimae mensis octobris Anno 
D(omi)ni 1654 ratione villa Szymankowa per quod decretum R(evere)ndus Parochus Radzimien(sis); 
circa iura et administrationem eiusdem villa conservatus et in quo mentio fit rationem conflagratae 
erectionis.
Inventarium pro loco ad presens nullum reperitur.
Oeconomi Ecclesiae ad presens sunt Laboriosus Jacobus Cmethko de [k. 179v] villa Trzuskotowo et 
Molitor Rzadzimien(sis); qui librum bene compactum pro describendis perceptis et expensis habere 
debent, et penes eodem una clavis altera vero penes Parochum ab arca ut maneat iniungitur.
ORDINATIONES Quamvis in hac Ecclesiae omnia sunt bone disposita quo ad munditie Ecclesia-
sticam spectantia, tamen adhuc pro maiori cultu Divino promovend[o] nonnulla desiderant(ur)  

125 Jan Bomgnaber – altarysta poznański, pisarz biskupa poznańskiego i notariusz publiczny w roku 1380, kanonik poznański 
(1383), oficjał poznański (1388-1396), wikariusz generalny poznański (1393-1397), zmarły w 1406 roku.

126 Piotr z Pniew h. Nałęcz (zm. w 1480 roku) – kanonik poznański, gnieźnieński, płocki, wrocławski i krakowski, kantor  
katedralny poznański od roku 1443, wikariusz generalny i oficjał gnieźnieński w latach 1455-1457, 1464-1473, administra-
tor archidiecezji gnieźnieńskiej w 1464 roku, kapelan papieski w 1450 roku, kandydat na biskupstwo płockie w roku 1464. 
Wnuk kasztelana radzimskiego Wincentego z Pniew.

127 Sędziwój z Soboty (zm. w 1476 roku) – kanonik katedralny poznański od 1443 roku, kanonik kapituły NMP w Poznaniu 
(1443) i kapituły św. Jerzego w Gnieźnie (1465), prokurator generalny kapituły katedralnej w Poznaniu w latach 1450-1452, 
1456-1457, 1468-1470.

128 Piotr Skóra z Gaju, Kiączyna, zw. Gajewskim, h. Awdaniec (zm. w 1468 roku) – kasztelan kaliski, starosta generalny Wielko-
polski, starosta obornicki. Wnuk kasztelana radzimskiego Wojciecha z Gaju.

129 Wincenty Imbir z Objezierza (zm. około 1466 roku) – właściciel Objezierza i Ryczywołu, asesor sądowy w Poznaniu (1446). 
W 1454 roku wzięty do niewoli przez Krzyżaków w bitwie pod Chojnicami. Ojciec Stanisława Objezierskiego z Gołębowa. 

130 Mikołaj Czurydło – pleban radzimski, por. „Wykaz proboszczów, wikariuszy i komendarzy parafii św. Mikołaja  
i św. Barbary”.

131 Tomisław (Tomasz) Chełmski – komandor joannitów poznańskich w latach 1448-1463.
132 Przymsław z Pamiątkowa i Przecławia – osoba niezidentyfikowana.

statusa quae ordinatur Inprimis ut Renovatio S(ancti)s(si)m(i) Sacramenti in quindenia fiat et ante 
hocieb S(anctis)s(i)mum Sacramentum Lampas ut ardeat R[evere]ndus Parochus procurabit tum et 
Curam animarum habeat, populum in articulis fidei instruat, ad piscinam clausuram procurit, nec-
non fores ad craticulam in medio Ecclesiae sitam reparet. Victricic seu oeconomi claves unam penes 
se habeant et altera penes R(evere)ndum Parochum sit et maneat, tum et librum perceptarum et 
expensarum habeant et calculum quolibet anno coram Parocho faciant Bulam Coenae Domini Domi-
nica prima Adventus vel sub tempore Quadragesima publicat, officium defunctorum quolibet quar-
tuali pro Parochianis et animalibus suffragano carentibus una cum missa cantata absolvit ibseq(ue) 
omnibus pro bono exemplo sit et fiat.
Serio iniungimus et mandamus. 

5
20 VI 1720

 Wizytacja dóbr poznańskiej komandorii joannitów przez dziekana katedralnego poznańskiego 
Stanisława Kierskiego133 – opis wsi Radzim

Oryg. zaginiony
Wyd. S. Karwowski, Komandorya i Kościół św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu, Poznań 1911, s. 81.

We wsi Radzimiu jest stary kościół drewniany p.t. ś. Mikołaja, który z starości ledwo się trzyma. 
Niema tam plebanii ani żadnych domostw poddanych oprócz domu młynarza, ale i ten grozi ruiną,  
a młyn woda podmęłła. Nikt tam mieszkać nie chce. Dawniej było tam 4 rybaków, których przywró-
cenie kosztowałoby 100 talarów cesarskich.

6
12 X 1726

Wizytacja parafii radzimskiej przez Franciszka Libowicza134

Oryg. AAP, Biskupi Poznańscy – Acta Visitationum, Wizytacja archidiakonatu przez Franciszka Libo-
wicza, sygn. AV 20, k. 123r-125r

Visitatio Ecclesiae Par(ochia)lis in villa Radzim
Anno D(omi)ni 1726 Die 12 mensis octobris

Anterior Visitatio nulla producta est.
Ecclesia haec parochialis Lignea scandulis ligneis tecta, cementarium sepimento habens, kampanile 
habens tres campanas sustinens majores, 4ta signans appensa est in cono Eccl(esi)ae. Oss(u)arium 
sine tecto. Decoris interni haec ecclesia exilis. lacunar computruit tabulatum. Pavimentum de asse-
ribus putridum.
Scamma confracta.                                    
Chorus sine scalis et organo.
Ambona vetus.

a Odczyt niepewny.
b  Odczyt niepewny.
c  Właśc. Vitrici. 
133 Stanisław Kierski – dziekan katedralny poznański (1701-1732).
134 Franciszek Libowicz – kanonik poznański, prepozyt leszczyński, wizytator generalny biskupa poznańskiego w 1726 roku.
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Erectio huius Ecc(lesi)ae renovata habet de Anno 1418. Tituli haec Eccl(esi)ae e(st) S(ancti) Nicolai 
Ep(isco)pi et Confessoris.
Consecrata ut signa docent in parietibus et dies anniversaria Dedica(ti)onis D(omi)n(i)ca (pri)ma 
post Fest(um) S(ancti). Michaelis Archan(geli)
Jus Patronatus est Heredu(m) Villae
Parochus a multo tempore n(on) e(st) institutus; ideo pessundatu(m) est Beneficiu(m) hoc. Com-
mendarius ad presentes est Adm(irabilis) R(evere)ndus Martinus Giernosh Paroch(us) Choinicen(-
sis)135; Produxit commendam officiosam ex cancellaria officii consistorialis Pos(naniensis) sub die 13 
Martii Anno 1726 ad triennum duraturam emanatam.
Altaria in hoc Eccl(esi)a sunt tria. Maius cum imagine B(eatae) V(irginis) Mariae Coronatae, men-
sa consecrata et tabernaculum stat ligneum super haec mensa in piixide argentea intus deaurata 
S(ancti)s(imu)m Eucharistiae Sacramentum conservari solebat; sed ad presens cum tota supellec-
tili hujus Eccl(esi)ae Posnaniam ad [k. 123v] Ecclesiam Sancti Joannis evecta est per R(ever)ndu(m) 
Commendar(ium); inde repetenda,
Altare minus a cornu Evang(eliae) cu(m) imag(i)ne B(eatae) V(irginis) M(ariae) Mens(a) no(n) con-
secrata. Adhibes altare portatile.
Alterum minus altare a[…] cornu Ep(isto)le maioris altaris cu(m) imag(ine) Sanctae Annae, mensa 
non consecrata.
Baptisteriu(m) ligneu(m) sculptum depictu(m) in altero cupreo aquam baptismalem bene claudens.
Claves a tabernaculo in loco solis presbiteris noto serva(ntur)a alia dua a Baptisterio et oleis Sacris 
in Sacrariis conservant; quae Olea Sacra in armariolo parieti a latere ewangelii maioris altaris affixo, 
in vasculis stanneis occlusus.
Piscina post majus altare quae claudatur.
Lampas pendet ante majus altare sub tempus devotioni arsura. Confesionale unum.
Liber metrices seorsum non est nobis presentatus. Baptisatos per se modernus R(evere)ndus Com-
mendarius inscripsit metricae Chojnicen(sis) quapropter libri metrices baptisatoru(m) Copula-
tor(um) et Defunctoru(m) pro loco vel cuperet antiquo, vel comparet novo. 
Sacristia Lignea armariae[…] cum cistulis instructa.

Supellex hiuis ecclesiae
Ex argento: Monstrantiu(m) sparsim deauratum.
Calices duo, unus cum patena totalis deauratus, alter cum patena sparsim deauratus. Piixis de qua 
supra. Infula de imagine S(ancti). Nicolai sparsimb deaurata. Urceoli duo. Votivae tabellae quattuor.
Ex Stanno: Candelabra majora 4tuor, Urcedi duo [k. 124r] pro Oleis Sacris. Vasculum pro sale bene-
dicto, Scutella cum cochleari.
Ex aurichalco: Candelabra majora quatuor.
Ex Cupro paterac duo, unu(m) in baptisterio, alteru(m) ad portandam aquam benedictam.
Ex ferro: Forma pro pinsendis hostis. Ea unctoriu(m) sera tres.
Reliquam supellectilem, cum apparamentis, post quam recepta fuerit, R(evere)ndus Commendarius 
in libro metrices conscribet, et ad subscriptione(m) nobis ante expirationem Visitationis porriget.
<Conciones catechisticas, et catechismu(s) opportunea tempore.>d

135 Marcin Giernosz – komendarz radzimski i pleban w Chojnicy, por. „Wykaz proboszczów, wikariuszy i komendarzy parafii  
św. Mikołaja i św. Barbary”.

a  Odczyt niepewny.
b  Odczyt niepewny.
c  Odczyt niepewny.
d  Dopisek inną ręką.

Proventus pro R(evere)ndo Parocho
Sunt agri virgultis obsiti et nemoribus nonnisi culti agri est pro seminatione unius metreta siliginis. 
Circa hos agros sunt ampla prata plebanalia. Horti penes eccl(esi)am, et ibidem pomarium.
Ibidem piscina plebanalis.
Piscationem liberam in fluvio Varta, per duos Piscatores exercendam habet R(evere)ndus Parochus 
cu(m) impedimentis alias Jazii in eodem fluvio ponendis.

Decima et missalia
De Villa Radzima Solum molendinum aquaticum pendit annuatim R(everendo) Parocho metretas 
duas siliginis. Item idem molendinum prestat annuatim de certo agro grossos 28.
De Villa Maniewob: De Praedio Curia pro Decima manipulari sex metretas siliginis. Tandemq(ue) 
avenae percipit R(everendus) Commendarius, qui videat compositionem super haec prestattione[?]. 
Missalia antiquis
[k. 124v]
octodecem possessionali Cmethonis pendebant per duos m(etretas) siliginis, tandem avenae. Qu-
apropter R(everendus) Parochus a colen(tibus) nos mansos Cmethon(a)les petet missalia.
De Villa Trzuskotowoc: Ex Predio curiae decima manipularis redimitur sex metretis siliginis tan-
demq(ue) avenae videat sit efficiosa ad mentem et tenorem Bullae Urbani Octavi. Missalia antiquitus 
ab octodecem possesionalis cmethonibus per unam metretam alias […]d siliginis totidemq(ue) ave-
nae pendebantur. Quare R(everendus) Commendarius a colentibus hos mansos Cmethonales petat 
missalia.
De Villa Golembowoe: Decima extradun(tur) metrete duodecem silignis sex et avenae totidem.

Fuit etiam Villa Poświętne dicta post fluvis Varta sita, ad presens obsita, quam G(e)n(er)osus 
Grzyboski usurpat, quam R(everendus) Commendarius tempestive vindicet, opportuna documenta 
procurando.

De Villa Przecławie et Pamiątkowo G(e)n(er)osum Przyemskich dabat decima manipularis 
R(evere)ndo Parocho Radzimien(sem) post quolibet Cmetho decem marcis ex utraq(ue) villa hanc 
decimam redimebat.
Domus residentialis extincta est. In area deserta Pleban(alis) domus modernus R(everendus) Com-
mendarius domuncula ex ten[…]rbus hypocaustis, et atrio, et uno stabulo pro 2bri equis.
Aedificia alia oeconomica plebanalia penitus sublata sunt, nisi desertae iacent area,
De reliquis proventibus et fundis inquiret R(evere)ndus Commendarius et Succesores Parochi, et do-
cumentis consitis [k. 125r] consitis singula rehabere contendens.

Ordinatio pro hunc Eccl(esi)ae
R(evere)ndus Commendarius pro reparatione Eccl(esi)ae Sepimentoq(ue), Cementeriu(m), clauden-
do campanili novo construendo, argento ad hanc Eccl(esi)am reportando humiles Ill(ustrissi)mo 
Haeredi Collatori et Patrono deferet instantias. Erectionem in forma authentica procurabit. Jura et 
proventus hujus Eccl(esi)ae, ut pra(e)missum, omni meliori modo vindicabit. Cura animaru(m) exer-
cenda invigilabit, et aliis intro condendisf dispositionibus n(ost)ris et obligationibus satisfaciet.
Proscripta deniq(ue) recentiu(m) Pastoraliu(m) Epistolaru(m) exacte observari enitetur, pro muneris 
sui obligatione.

ANEKS II. WIZYTACJE

a Słowo podkreślone tym samym kolorem atramentu.
b Słowo podkreślone tym samym kolorem atramentu.
c Słowo podkreślone tym samym kolorem atramentu.
d Wyraz nieczytelny.
e Słowo podkreślone tym samym kolorem atramentu.
f Odczyt niepewny.
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 Wizytacja parafii radzimskiej przez Franciszka Rydzyńskiego136

6 X 1783
Oryg. AAP, Biskupi Poznańscy – Acta Visitationum, Wizytacja archidiakonatu (z pominięciem deka-
natu poznańskiego) przez Franciszka Rydzyńskiego, sygn. AV 31, k. 481v-487r

Villa Radzim
Die 6ta Mens(is) 8bris

Ecclesia haec Parochialis per se nulli al[k. 482r]teri unita Tituli Sancti Nicolai Ep(isco)pi Confessoris, 
lignea tecta forma, navicularis, scandulis tecta, per quem exstructa non constat. Lacunar in ea et 
pavimentum asseritia. Scammno bene disposita. Confessionale unum vetus. Ambona Lignea. Cho-
rus ligneus cum organo portatili parvo ruinoso. Sacrarium a cornu evangelii maioris altaris totum 
ligneum, unius fenestrae ferro communita in quae existat armarium cum cistulis apparamenta ecc-
lesiae asservantibus. Ecclesia heac est in statu mediocri. Fenestra ejusdem integra, januae dua, una 
major, minor altera ex templi vestibulo firmiter clauduntur, est consecrata, ut apparet ex signis in 
parietibus depictis cum ex Anniversaria Dedicationis Die ab antiquo celebrata Dominica Prima post 
Festum Sancti Michaelis Archangelis.
Altaria in eodem existent quatuor lignea artis sculptoria sat decorata. Primum maius vetus cum sta-
tua sculpta sancti Nicolai Ep(isco)pi supra quod exstat Ciborium ligneum asservans sub clausura fir-
ma in Pyride argenta tota deaurata Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum quod intra quindecem 
dies cum adnotate in tabella parieti Sacrarii affixa diligentes tempore renovatur, atq(ue) ad infirmos 
in patena calicis bursa Stalea juncta inclusa corporali involuta defertur,
Lampas ante Sanctissimum pendens solummodo tempore Devotionis Diebis Dominicis et Festivis 
ob carentiam Fundationis ardere solet [k. 482r] Secundum altare minus a cornu Evangelii novum 
cum imagine B(eati)ssimae V(irginis) Mariae Turscensis137.
Tertium in eidem regione vetus cum imagine Annuntiationis B[eati]ssimae V(irginis) Mariae.
Quartum a Cornu Epistolae vetus cum figura sculpta Crucifixi Domini singula mensas habent ligneas 
tribus mappis mundis lectrusa et nisi duo prima suis utuntur Portatilibis integris.
Baptisterium a cornu Evangelii Alstaris B(eati)ssimae V(irginis) Mariae Turscen(sis); sit ligneum 
vetus fontem Bap(tis)malem statis temporibus benedici solius in atieno cupreo dealbate continens 
cum scitella et ampulla stanneis bene observatur. Piscina post majus altare habet cooperta.
Olea Sacra in congregatione decanali quotannis distribui solita haec anno procurata in vascule stan-
ne trisparte et armariolo pariete ad Sacrarium assia inclusa sub firma clausura servantur, in eodem 
vascula infirmas oleum ad aegros desertur. Claves a coborie baptisteriae et oleis sacris in loco tute 
deponuntur.
Nulla hac in Ecclesia invenitur Imago Praetiosa praeter S(ancti) Nicolai Ep(isco)pi cui frequens Po-
pulus alloquitur gratias cuius etiam Reliquae sunt in Pectorie vitro occlusa. Nullum tamen approba-
tionis illorum productum est Documentum.
Indultum decenarii currens pro eliberatione[?] aerum per Missa Sacrificien(da) appensum exstat ad 
altare minus B(eati)ssimae V(irginis) Mariae Turscen(sis) [k. 482v] Electum, alie vero ultra anniver-
sariam dedicationis diem nulla sunt indulgentiae, nec confraternitas.
Ad portam majorem Ecclesiae junctum est campanile ligneum vetus, scandulis tectum, in quae ap-
pensa Campanae tres mediocres et quarta signans in turricula supra ecclesiam utrum sint consecra-
ta? Non constat.

136 Franciszek Rydzyński – zapewne Franciszek Ksawery Rydzyński de Wrbno (1734-1814) – biskup pomocniczy poznański od 
1780 roku, biskup chełmski od 1795 roku. W 1790 roku członek Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej dla województwa 
poznańskiego. W 1793 roku odznaczony pruskim Orderem Orła Czerwonego.

137 Matka Boska Turska – uważany za cudowny wizerunek Maryi z dzieciątkiem z kościoła we wsi Tursko w powiecie plesze-
wskim. Kult obrazu notowany od około 1764 roku. W Radzimiu przechowywano kopię wizerunku z Turska.

a Odczyt niepewny.

Cemeterium cum ossario ligneo bono, sepimento ligneo circumductum. Foribus bene clausum, in 
que profana non exercentur.
Jus Patronatus Ecclesiae est ad pravens[?] Pre(sens) Ill(ustr)is et Religiossimi Bartholomei Ignatii 
Stecki138 Equitis Magna Crucis Ord(inis) S(an)cti Joannis Hierosolymitani, Commendatoris Posna-
niens(is) ad quem spectatis proventibus tenuibus reparatio ecclesiae pertinere dignoscitur.
Erectio primosa[?] hujus Ecclesiae non producta, cujus tamen mentionem facit visitatio Zalaszovia-
na A(nn)o 1696to expedita, qua cum altera visitatione Liboviana de Anno 1726to insimulq(ue) cum 
processibus edictalibus per dioecesim transmitti solitis in ecclesia asservantur.
Parochus ad presens est Adm(irabilis) R(evere)ndus Valentinus Petrik Valcensis, annorum 51, ac in 
Presbyteriatus Ordinem promotus Anno 1751, ad hanc ecclesiam anno elapso 1777mo institutus 
et introductus. Pro excipiendis confessionibus ad diem 1mam Junii Anni 1780mi approbatus. Circa 
hanc [k. 483r] Ecclesiam semper residet, nullumq(ue) aliud possidet beneficium, in cura animarium 
et administratione Sacramentorum sedulus adinventus. Devotionem diebus dominicis et festivis pe-
ragit hoc ordine: Hora 8va matutina dat pulsua companarum pro rosario, que per populum decantate 
et aliis cantilenis sit aspersie et processie dominicalis, que peracta traditur Doctrina Spiritualis, post 
quem circa mediam Decimam missa conventualis lecta absolvitur, ac Salutatione Angelica tota fini-
tur devotio.
Organarius non jovetur, pro que nulla fundatio, nec scholingea[?].
Titulo Jurium Stolae ut aliquae depactationes committantur nulla intercessit querela.
Carbona ecclesiae sub clavi Parochi, collecta exinde pecunia, ut ex regestris perceptarum et expen-
sarum patet, vix pro necessariis ecclesiae sufficit.
Libros metrices, in quibus nomina baptisatorum, copulatorum atq(ue) mortuorum exacti conscripta 
sunt, ab Anno 1741mo adinventos revidimus et subscripsimus.

Aedificia Plebanalia
Domus Residentalis ex opposito Cementarii versus occidentem et lignea non pridem exstructa, stra-
mine tecta duorum hypocaustorum et duarum Camerorum, in quorum uno ipsemet Parochus residet, 
in altero familia ad oeconomium necessaria que honesta iuvent. In eundem area non procul a domo 
plebanali exstat Horreum in statu mediocri et foresta trepidabiles. [k. 483v]
Proventus Parochi
Praedio Villas, Stagna, Molendinam Propinationem et Subditor(em) nullem habet.
Visitatio super mentionata Zalaszoviana docet Villam Poświętne post fluvium Warta fuisse Pleba-
nalem, que nunc tota deserta est, et in ei loco arbores pinaticae crevere, cujus fundi protunc jam non 
errat Parochus in possessione nam eandem fundum et silvam cum pr(ef)atis G(e)n(er)osus Grzy-
bowski139 possesor ville Łukowa sibi usurpavit et ad ipsum usque diem ab aeredibus ejusdem villae 
Łukowa possidetur. Docet secunda, quod habeat parochus in Radzim certam agrum cum tribus pratis 
et uno horte. Liboviana queque testatur in hunc tenorem140: Pro R(evere)ndo Parocho sum agri vir-
gultis obsiti et nemoribus nonnisi culti agri ast pro exseminatione unius metreta silignis circa hos 
agros sunt ampla prata plebanali. Horti penes ecclesiam et ibidem pomarium. Ad presens agros per 
praedecessorum suum consentiente dominie eradicatus colit modernus Parochus, quos per varias 
particulas eadq[uem] multum arcenosus[?] in tres campos sibi divisis ac diversimode quotannis fa-
cie scilicet per decem duodecem ad summum sexdecem modios siliginis.
Prata habet duo virgulis obsita ex parte majori, unum circa agros suos, alterum ad fluvium Warta 
in sylwa, tertium item Pra[k. 484r]tum in silva versus granities Trzuskotowienses at ob continuam 
aquae inundationem est prosus inutile nec meti potest.

138 Bartłomiej Ignacy Stecki h. Radwan – kawaler maltański, komandor poznański w latach 1741-1780.
139 Grzybowski – właściciel wsi Łukowo w XVIII wieku. 
140 Por. wizytacja nr 6 w niniejszym zbiorze.
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Hortos olerum habet duos, unum post horreum plebanale, alterum ex opposite domus plebanalis 
post viam inter hortum tabernatoris et agrum plebanalem.
Villae Jure Parochiali spectan(tes) sunt: Radzim, Maniewo, Gołębowo, Trzuskotowo, Szymankowo 
ex hiis:

DECIMA ET MISSALIA
Radzima nullos habet cmethones, sed solummodo molendinum aquaticum duarum rotarum, de que 
percipit Parochus quotannis duas metretas siliginis insuper ex certo eiusdem agro non pridem perci-
piebat Octadecem grossos ad praesens iidem non solvuntur
Maniewob Ex Praedio antiquitus loci decima manipulatoris extraduntur sex metreta siliginis et 
unam avenae. Seminiquilimi sive Pólchałupnicy octo per semimodium silignis totiemq(ue) avenae.
Trzuskotowoc Ex Praedio in vim decima penduntur sex metreta siliginis tandem avenae. Cmethones 
olim octodecim per metretam unam siliginis alteram avenae solvabant, ad praesens autem cme-
tho unus solvit tres modios silignis todidemq(ue) avenae. Duo se[k. 484v]micmethones per duos 
modios siliginis totidemq(ue) avenae, Decem inquilini per unum modium siliginis et unum avenae. 
Deniq(ue) Casarii vulgo Komornicy in quarta parte agri Cmethonis superioris mentionati existentes 
junctim unum modium siliginis pendunt alterum avenae.
Gołębowod seu potius Praedium tantum ex que percipit ad praesens Parochus duas metretas siliginis 
et duo dolia cerevisiae.
Szymankowoe ab aliis Parochis usurpabatur, sed quoniam Visitatio Zalaszoviana docet primo per 
sententiam deffinitivam in offici Posnaniensi Anno 1397mo prolatam et promulgatam, secundi per 
decretum in actis Co(nsisto)ri Posnanien(sis) de actu diei veneris tridecissima Mensi octobris Anno 
1654to ad Ecclesiam Radzimien(sem) pertinere, ideo legittime eundem per Adm(irabilem) R(evere)
ndum Parochum Radzimien(sem) possidere sat evincitur ex hac villa tam de praedio quam de agru 
colonorum nihil extraditur.
Habet etiam summam or(i)g(ina)lem quatuor millium flor(enorum) pol(onicarum) testamento I(l-
lustri) Adm(irabilis) R(evere)ndi Laurenti Klawiter Ecclesiae Parochialis Radzimensis Curati pro ab-
solvendis Missae Sacrificiis legatam et per Im’m Joannem Mycielski141 Cap(ita)neum Osnicens(em) 
H(e)r(ede)m Szkaradowa142 et aliorum cum attinentiis Heredem in et super bonis suis omnibus Actis 
C(ast)ren(sibus) Posn(aniensibus) [k. 485r] f(e)r(i)a Quinta Post die festi Conversionis Sancti Pauli 
Ap(osto)li Anno Domini 1764 inscript(a).
Habet quoque juxta decretum, arbitratum Anno D(omi)ni 1459no latum in visitatione Zalaszoviano 
mentionatum liberum navigium in fluvio Warta per duas Piscatores et in fluvio jaz a rippa ad rippam, 
habet et liberum usum exsecandi lignea tam pro foce quam aedificis in Bonis Radzimen(sibus) et 
Maniewien(sibus).
Parochia haec extenditur in latum ad quadrantem millenis in longum ad medium milliare. Limitro-
phas Parochias habet Obiezierze et Chojnica.
Persones ad communionem Paschialem numerantur sexus virilis 213 Feminei 175, huius Pracepta 
quotannis satisfacere sunt adinventa. Impuberen[?] masculi 38 Puellae 55 punctim sumptae animae 
Catholicum sunt 501.
Dissidentium Augustiana confessionis ascendunt ad n(ume)rum 60, qui pro suis exercendis ad oppi-
dum Oborniki condescendum locumq(ue) sepultura habent extra villam Szymankowo.

a Wyraz podkreślony tym samym kolorem atramentu.
b Wyraz podkreślony tym samym kolorem atramentu.
c Wyraz podkreślony tym samym kolorem atramentu.
d Wyraz podkreślony tym samym kolorem atramentu.
e Wyraz podkreślony tym samym kolorem atramentu. 
141 Jan Nepomucen Mycielski z Mycielina h. Dołęga (1736-1805) – komisarz cywilno-wojskowy w Poznaniu, starosta ośnicki. 
142 Szkaradowo – wieś na południu Wielkopolski, obecnie w powiecie rawickim.

Conventus domus Religiosorum atq(ue) monasteriae Monialium Xenodachium, Oratoriae publica 
aut aliqui Presbyterii intra hanc Parochiam commorantes non dantur.
Capella Privata in aula villa Maniewo Perill(ust)ris er R(everendis)s(i)mi Stecki Commendatoris Po-
snaniens(is) habetur in loco a profanis remoto in qua debite instructa obtente indulte [k. 485v] ex 
R(e)v(erendissi)mo Offici(iali) Posnaniens(i) aliquande Missa Sacrificium absolvitur
Obstetrices instructae et bene informatae sunt in his quae ad Bap(tis)mum in extrema necessitate 
conferendum requiruntur.
De Publicis peccatoribus, scandalesis et superstitioni notabili addictis Dei Gratiae nihil nobis dela-
tum
Judei sub hac Parochia nulli sunt.
Jura specificatorum in hac visitatione fundodor[.] agrorum pratorum, hortorum, censuum, missa-
lium, decimarum, aliorumq(ue) ecclesiam concernen(tium) fundatur decretis inscriptionibus, visi-
tationibus et possesorie.
Inventarium supellecta ecclesiae et oeconomicum locale in librum metrici insertum manu nostra 
subscripsimus quod requitur.

SUPELLEX ECCLESIAE
Ex argento
Ostensorium cum melcisedecti deaurata ….....1
Pyxis deaurata …….1
Calices cum patenis deaurati ……. 2
Vesticula ad imaginem S(ancti) Nicolai …….2
Torques cum cruce ad eandem Imaginem …… 1
Tabella Votiva varia ….. 9

Ex Stanno
Vasculum pro Oleis SS ripartitum ….. 1
Crux …….1
Candelabra maiora …...... 12
Candelabra minora 8          
>20
Novicula cum cochleari ……..1
[k. 486r]
Scutella cum ampulla in Baptisterio …… 1
Ex aurichalce
Candelabra majora …........2
Minora …..........2                > 4

Thuribulum ……………1
Tintinnabula Altarium cum uno ad sacrarium ……..7
Lampas pensitis …………….1
Ahenum cupreum ad aquam Bap[tis]malem ……..1
Aquama[ni]le simile …………………1
Apparamenta Ecclesiae
Casula cum requisitis albi coloris solemni ….......... 8
Feriale ............. 4       >12

Rubri coloris feriales …..2
Violacei coloris feriales ……. 1
Viridis coloris feriales ………. 2
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Nigri coloris solemn …........... 2
Ferial ….......... 1        >3

Pluvialiae album et nigrum …..2
Antepedia varii colori ……..5
Baldachimum …….1
Vexilla …… 6

Linteomina
Alba cum humeralibus solemn 2
Feriales …...........5                >7
Superpellica solemnis ….... 1
Feriali …...... 3         >4

Item pro inservientibus Missa …………………..2
Mappa pro legendis Altaribus ……………………14
Tobalae ………………………………………………………………3
Mappilae pro tengene craticulis ad maioris altare …....... 2
Mantilia ………………………………….9
Missalia Romana 2
-II- Requiale …………………………1
Agenda ……………………………………………. 1
[k. 486v]
Inventarium Oeconomicum locale quod modernus Curatus adinvenit
Boves ………………2
Vaccae ……………………………2
Porcus ………………………2

DECRETUM REFORMATIONIS
Initia suscipi Officii Pastoralis in Adm(irabili) R(evere)ndo hujus ecclesiae curato minime reprehen-
dimus nam utinde[?] verbis S(ancti) Gregorii Papae: fructus ecclesiae sua percipit pro aeterna Ecc-
lesia sedule in praedicatione et cura animarum laborando. Ut autem dicta primordia beato coronet 
fine, non cesset in cultura vinea Christi. Sed ferventer agat in melius, nec de perseverantia Pastorali 
in cura aliquid demittat, non inchoativus enim sed perseverantibus praemiae dantur exemplarit-
te[?]vite cuibus suis sic praeluceat ut lucernam ardentem in manibis tenem[?] per bona opera lucis 
exempla demonstret. Insuper ob integritatem jurium Ecclesiae suae, ejus erectionem, de qua visita-
tio Zalaszoviana mentionem facit, procuret. In reliquo satagat, ut uberes animarum manipulos de 
praedicationis suae segete inferat in Hortea Christi.

8

 Inwentarze kościoła i plebanii w Radzimiu wpisywane przez wizytatorów do księgi metrykal-
nej wraz z późniejszymi adnotacjami.

Oryg. AAP, Księgi Metrykalne, sygn. PM 167/1, s. 402-409.

Inventarium Ecclesiae Radzimiensis

Ex argentoa 

Calices cum patenis tamabinita quam ab extra deaurati duo -------------------- 2
Pixis tam ab intra quam ab extra deaurata una - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - -1
Ostensorium argenteum cum Melchidech deaurato unum - - - - - - - - - - -- - - 1
Infula votiva ad Imaginem S(ancti) Nicolai Ep(isco)pi Conf(esso)ris dua- - - - - - - - - - - - -- -2
Tabella votiva ad eodem imaginem una - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Torques argentea cum cruce ad eandem imaginem quinque - - - - - -- - - - - - - - - - -- 5
Vesti(cul)s parva argentea ad Imaginem B(eatae) V(irginis) Mariae Tursc(ens) una--- - - -- - -1
Tabelle votive ad eandem Imaginem quatuor - - - - - - - - - - - - -- - - 4
Patena p(ro) portando S(ancti)d(im)orum ad infirmos parva accepit una - - - - - -- 1

Ex Stanno
Vasculum pro Oleis Sacris tripartitum unum - - - - - - - - - --1
   Accepit vasculum ex aurichalco pro infirmis- - - - -1b

Crux una - - - - - - -- - 1
Candelabra majoris altaris sex - - - - - - - -- - - 6
Candelabra altaris B(eate) V(irginis) Mariae Tursc(censis) - -- - - - - - - - - - 6
Candelabra minora varia octo - - - - - - - -- - - - - - - - - - --8
Novicula cum cochloari una - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - 1
Sentella cum ampulla in Baptisterio una - - - - - -- - - - - - - - 1

Ex aurichalco
Candelabra majora duo - - - - - - - 2
Minora duo - - - - - -- - 2
Turribulum unum - - - -- -- - - - - - - -1
Lampas una - - - - - - - - - -- - - - - - - -- 1
Tintinabula altarium cum uno ad Sacrarium affixo septem - - - - - -- 7

Ex cupro
Alierium pro fonte Baptismati unum - - - - - -1
Aquamanile unum - - - - 1
Ferrium ad pinse[…]adas hostias unum - - - - - - -1

Apparamenta Ecclesia
Casulae albi coloris solennioere octo - - - - - - 8
Feriales quatuor - - - - 4
Casulae rubri coloris feriales dua - - - - 2
Casula violacei coloris ferialis una - - - - - - - - -1
Casulae viridis coloris feriales dua - - - - - - - -- - 2
Casulae nigri coloris solenniores dua - - - - - - - - -2
Ferialis una - - - - - -- - - - - - - 1
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a Zamazane.
b Wers dopisany tą samą ręką pomiędzy wierszami.
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Pluvialie
Pluviale albi coloris unum - - - - - - - 1
Nigri coloris - - - - - - - - - - - - -1
[s. 403]

Antipedia
Antipedia varii coloris quinque - - - - - - - - - - - - --5

Lintermina
Alba solemniaris dua -- - - - - - - - - -2
Ferialis quinqua - - - - - - - - - - 5

Superpellicea
Superpelliceum solemnis unum - - - - - - -1
Ferialia tria - - - - - - - - - - 3
Pro inservientibus missae duo - - - - 2

Mappae
Mappae pro tegendis altaribus quatuordecem - - - - - - - -12 [sic!]
Tabolea tria - - - - - - 3
Mantilium ad Lavatorium unum - - - - - 1
De altaria octo - - -- - - - - - - 8
Baldachimum unum - - - - -- - - -- - 1
Liber Metricis unus - - - - - - - - -- - - -1
Missalia duo - - - - - - - - - - 2
Requiale unum - - - - - - -1
Agenda una - - - - - - - - - - - -1
Vexillum maius unum - - - - - -1
Minora quatuor - - - - -4
Requiale unum - - - - - - 1

Inventarium oeconimicum localea

Boves duo - - - - - -2
Vacca - - - - - -- -2
Porcus - - - - - - - - - 1

Parochusb sub tempus visitationis g(e)n(er)alis A(nn)o 1779 d(ie) 2 Xbris
Avercuis[?] de venerabiloRydzynski Visitator idem qui supra m[anu] p[ro]p[ria].
Annoc 1779 accepit alba malinowe z szerokiemi koronkami czerwone materją podszytemi -- 1
Annod 1784 Accepit Mitra Argentea ad statuam Sancti Nicolai die Solemnitatis Ejusdem.
[s. 404 pusta]
[s. 405]
Rejestre Rzeczy Kościelnych y inwentarza gruntowego po okradzeniu Kościoła Radzimskiego a przy 
odebraniu Kommendy tegoś Kościoła przez X(ędz)a Karola Zielińskiego po Śmierci Sp: J(ego)m(o-
ścia) X(iędz)a Walentego Petryka Plebana tegoż kościoła R: 1784 die 10 augusti spisany.

Srebro
Sukienka na Obrazie Nayswiętszey Maryi Panny Turskiey Srebrna miejscami wyzłacana jedna - - - -1
Koronka złota przy sukience N(ajświętszej) M(aryi) Panny - - - - 1 
<Jedna braknie>a

Korony na głowie Pana Jezusa y N(ajświętszej) Panny srebrne dwie - - - - - - - -2
Korali czerwonych samych przez się sznurkow dziewięć - - - - - 9
Korali małych mieszanych z wisiorkami sznurkow  - - - - -- - - - - 4
Wisiorow większych sznurków dwa - - - - - - - - -2
Wisiorow pomniejszych sznurkow cztery - - - - -4
Krzyżyk srebrny wyzłacany z łańcuszkiem srebrnym na piersiach S(więte)go Mikołaja ieden - - - - - - 1
Infuły srebrne dwie iedna gładka, druga mieyscami wyzłacana 2
Kielich srebrny cały wyzłacany z pateną zwierzchu wyzłacaną ieden - - - - - - -- - - - - - - -1
Monstrancya srebrna <braknie serafina iednego>b mieyscami wyzłacana jedna - - - - 1
Puszka miedziana wyzłacana iedna - - - - - -1
Patena mała cum operculo do chorych iedna - - - - -1
Kuppa srebrna od kielicha w kratki wybirana iedna - - - - 1
Wotum srebrne duże wyrażające Figurę S[więte]go Mikołaja - - 1
Wotow pomniejszych srebrnych siedm - - - - - 7
<Wotum które przybyło] od gospodarza z wsi - - - - -- 1>c

Z cyny y miedzi
Lichtarzy cynowych większych u Wielkiego ołtarza sześć - - - 6
Lichtarzy cynowych małych dwa - - - - -2
Lichtarzy cynowych na ołtarz N(ajświętszej) M(aryi) Panny- - - - 6
Łodka cynowa do kadzidła z łyżeczką iedna - - - - 1
Miseczka okrągła cynowa w Chrzcielnicy iedna - - - 1
Miseczka cynowa podługowata nadpsuta iedna - - - - 1 [s. 406]
Waza cynowa ad olea sacra w Kopie złączone iedne - - - -1
Vasculum małe cuni olea Infirmorum Mosiężne - - - - 1
Ampułek cynowych dwie - - - -2
Ampułek szklanych ├ trzy ┤ iedna braknie 2d - - - - - 1 ├ 3 ┤
Solniczka kryształowa w Chrzcielnicy - - - - - - - -1
Szczypcy do chędożenia siwec dwoie - - - - - - - 2
Kociołek miedziany w Chrzcielnicy jeden - - - - - - 1
Kociołek miedziany z wodą swięconą - - -- - - - - -1
Thurybularz mosiężny ieden - - - - - - - 1
Lichtarzy mosiężnych u S: Krzyża dwa - - - - - -2
Dzwony w dzwonnicy trzy - - - - - 3
Dzwonek przy zakrystii - - - - - - - 1
Dzwonek przy Bursy mały ieden - - - - 1
Dzwonkow większych y małych siedm - - - - 7
Lampa przed wielkim ołtarzem wisząca mosiężna pobielana 1
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a Zmiana ręki, pisane innym kolorem atramentu.
b Zmiana ręki, pisane innym kolorem atramentu.
c Zmiana ręki, pisane innym kolorem atramentu.
d Zmiana ręki, pisane innym kolorem atramentu.
e Zmiana ręki, pisane innym kolorem atramentu.

a Nadpisane pomiędzy wierszami.
b Nadpisane nad wersem.
c Ledwie widoczna dopiska.
d Wers podkreślony tym samym kolorem atramentu.
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Z apparatow
Ornatow Białych lepszych z Velami dwa - - - -2
Ornatow poprzecieranych brakniea 2 - - - - - - 3
Ornat czerwony z Stułą y welum odmiennymi - - - - 1
Ornatow zielonych starych bez velow - - - - 2
Ornat niebieski stary bez stuły i velum - - - - - 1
Ornat czarny droietowy dobry ze wszystkim - - - 1
Ornat czarny w kwiatki podarty bez stuły y velum - - - - 1
Ornat czarny kwinetowy od moli popsuty - - - - - - 1
Kapa czarna droietowa dobra z stułą - - - - - 1
Bursa do chorych stara iedna - - - -1
Albow z kolnierskiego płotna z koronkami - - - - 4
Albow kolnierskich bez koronek - - - - - - 2
Komzy starych - - - - - - 4
Komeszkow dla chłopcow - - - - - 2
Korporałow - - - - - - - - 12
Sub korporałow - - - - - - - 4

<W roku 1793 sprawiona iest zasłona do Monstrancyi przez X Rybińskiego srebrny kolorami iedwa-
biu szyta z własnego materyału> b[s. 407]

Puryfikatorzy <braknie 17>c - - - - - - 64
Obrusow z koronkami <braknie jednego>d - - - - - -6
Obrusow spodnich grubych <braknie 2>e - - - - -- - - 4 ├ 6 ┤
Chowalnic - - - - - - 2
Humerałow - - - -- - - - --5
Ręcznik do Rąk - - - - - - 1
Ręczników małych do ołtarzy - - - - 8
Firanków muślinowych N(ajświętszej) Panny para <nie masz>f .- - ├ 1 ┤
Firankow kitaykowych tamże bladoróżowe para <nie masz>g - - - - - ├ 1 ┤
Firankow u Wielkiego Ołtarza niebieskich w kwiatki para iedna - - - - - - 1
Fartuszkow na Kierce par - - - - - - 2
Antepedium u Wielkiego Ołtarza w Esy białe - - - - 1
Antepedie kałamarzykowe niebieskie - - - - - - - - - - 2
Antepedium kałamarzykowe No[?] białe w kwiatki czerwone - - - 1
Baldachim o iednym drzewcu materii siarczystey z koronką srebrną ieden - - - - 1
Chorągiew wielka iedna - - - - - 1
Chorągwi pomnieyszych - - - - - - 4
Chorągiewka karmazynowa - - - - - - 1
Chorągiewka niebieska - - - - - - - - - - -1

Obrazow do noszenia w Procesyi - - - - 3
Figury Rznięte ukrzyżowanego P: Jezusa - - - - 2
Passyikow na ołtarzach y w zakrystii - - - - -5
Poduszki pod mszały - - - - - - - - - - - - - 3
Przykrycia Płoczienne drukowane do ołtarzy - - - - - 4
Mszał czerwony ieden - - - - - - - -- 1
Mszał czarny ieden stary - - - - - - - - 1
Mszał Rekwialny - - - - - - - -- - 1
Pasek iedwabny czerwony - - - - - 1
Paski włóczkowe - - - - - - - - -3
Ewangelika - - - - - - - - - -1
Zelazo do pieczenia Hostyi - - - - - 1
Zelazo do robienia kommunikantow - - - -1
Obcążki <niema>a y młotek - - - - - - 1 [s. 408]

Inwentarz mieyscowy
Wołow para iedna - - - - - - -nro 1
Krow ├ para jedna ┤<dwie>b- - - - -nro 2
Swinia Maciorka iedna - - - - 1
Plebania w srednim stanie w izbie y komorze czeladnicy
Okna potłuczone
Stodoła reparacyi potrzebuiąca
Chlewy y obory poszycia potrzebuią.

To wszystko iaki odbieram podpisuię się Karol Zielinski
Jako oddawam podpisuie się X Jan Nepomucen Mrozikiewiczc

1784 die 6 Grudnia Przybyła infuła srebrna z wyzłoconemi bregami XX Zielinski m(anu) p(ro)p(ria)d.
Przybyła odnowa ołtarza pobocznego, lichtarzy drewnianych 4 i poduszeczka jedwabna X K. Zielin-
ski mpp
1785 d. 23 maja wyzey opisane sprzęty kościelne y inwentarz gruntowy odebrałem w zupełności od 
J(ego)m(ościa) X Karola Zielinskiego Kommendarza przedemną kościoła Radzimskiegoe

Zadzieżf z Rąk Imc X Jana Nepomucena Mrozikiewicza Plebana Zukowskiego a Executora sp. Imc X 
Walentego Petrika Plebana Radzimskiego pomnazaiąc beneficjum z części nalezącej się na tegoż 
nieboszczyka Petrika zostawić Imc X Executor perpetuis temporibus na zasiew jarzyny jęczmienia 
wierteli dziesięć, owsa wierteli o dziesięćm tatarki wierteli dwa, grochu wierteli dwa jeden, które 
iako odbieram u w czasie na gruncie zostawić powinienem. Na to się podpisuję Datum w Radzimiu 
Roku y dnia iako wyzey.
X. Jozef Grzebielski mpp
X. Jan Nepomucen Mrozikiewicz iako oddawca Pleb. Łukom, X Karol Zieliński przytomny.
Nizeyg wyrażony znam podpisem moim iakom odebrał Inventarz Koscielny y inwentarz gruntowy  

ANEKS II. WIZYTACJE

a Wyraz podkreślony.
b Dopiska pisana inną ręką.
c Dopiska pisana inną ręką.
d Dopiska pisana inną ręką.
e Dopiska pisana inną ręką.
f Dopiska pisana inną ręką.
g Dopiska pisana inną ręką.

a Dopiska pisana inną ręką.
b Dopiska pisana inną ręką.
c Zdanie wpisane inną ręką.
d Zdanie wpisane inną ręką.
e Zdanie wpisane inną ręką.
f Pisane inną ręką.
g Pisane inną ręką.
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w zupełności od Imc X. Jozefa Grzebielskiego Proboszcza Białeżyńskiego a przeszłego ancessora  
tegoż kościoła proboszcza maiąc w ręku własną obie strony podpisujemy. X Jan Mateusz Rozewicz
X. Jozef Grzebietki iako oddawca o odstąpieniu z Radzimia do Białęzyna mpp [s. 409]

Nizeya na podpisie wyraziny Znam tym moim imieniem. Jakom odebrał Inventarz Kościelny podług 
tego Regestru w zupełności od Imci Xiędza Jana Rozewicza tegoż kościoła iako kommendarza. Na co 
się podpisuję własną ręką roku 1792 na siódmego Grudnia X. Jan Rybiński mpp
x. Jan Rozewicz iako oddawca pod odstąpieniu z Radizmia do Kiekrza mpp
Nizeyb wyrażony wyznaię tym Pismem moim jakom Inwentarz gruntowy plebański nie w zupełno-
ści od Imci Xiędza Rybinskiego natenczas kommendarza kościoła Radzimskiego ├ [...]c ┤ tylko iedną 
krowę i parę wołow. Na co się podpisuję X Franciszek Busse mpp w Radizmiu 4 julii 1794
1807 Die 1ma 8bris przybyła puszka srebrna wewnątrz zewszystkim wyzłocona przez Okupniakow 
z Czerwoney Niwki sprawiona. X. Busse mpp.

9
26 IX 1810

 Fragment protokołu wizytacji parafii radzimskiej z 1810 r., przytoczony przy okazji sporu  
o dochody z młyna w Maniewie. przez dziekana obornickiego.

Oryg. nieznany.
Kopia: AAP, sygn. KA 10677, k. 4r-6r

Informatio secundum Articulos qui in Visitatione Generali Dioecesis Posnaniensis exami-
nabuntur. Conscripta Die 26’to mensis Septembris 1810mo Anno

Ecclesia Parochialis Radzimiensis olim ad Molendinum, modo ad Praediolum Radzim dictum sita, 
tota lignea, forma quadrumquale, a quo Erecta sit non constat, uti etiam de Litteris. Erectionis nulla 
habetur notitia. Consecrata uti ex signis pictis in Parietibus evidenter apparet. Dedicatioque Illius 

celebratur Dominica 1ma post festum Sancti Michaeli Archangeli.
Illius Ecclesiae Patronatus Sanctus Nicolaus Episcopus.
Parochiae et limitrophae sunt: Obornicensis, Łukovenscensis, Uchoroviecensis, Murata=Goslicensis, 
Chojnicensis et Obiezierzensis,
Est Ecclesia matrix nullique alie ecclesiae unita.
Ville ipsius curae animarum subsunt: Praediolum Radzim, villa Trzuskotowo et Maniewo, Praedium 
Gołębowo et Villa Szymankowo, cui ab periculosam transfractionem Fluvii Warta difficillemque ad-
modum accessum ad administranda sacramenta. A[dmirabilis] R[everendus] Remigius Pawlicki Cu-
ratus Uchoroviensis per Curatum Loci Obligatus Sacramenta administrat
Persone una cum Familia Magnifici Generosi Domini Przyłuski143 ad Communionem Paschalem in 
hac parochia reperiuntur excepto Szymankowo, Manes 167, Femine 190, Omnes huic obligationi  
satisfacere solent, et hoc anno satisfecerunt.

Reliquarum animarum in hac parochia numerus est Infantium masculini sexus 59, sexus vero femi-
nei 82

a Pisane inną ręką.
b Pisane inną ręką.
c Fragment skreślony i nieczytelny. 
143 Stanisław Przyłuski – dzierżawca wsi Maniewo w pierwszej połowie XIX wieku.

Sectae Lutheranae Masculi 12, Femine 9
Parochia haec extenditur in Longum ad medium milliare, in latum ad quadrantem milliaris.
Cura Animarum penes A(dmirabilium) R(everendum) Franciskum Busse Curatum Radzimiensem. 
[k. 4v]
 <X>a In hac Ecclesia Confraternitates nullae invenitur. Reliquie Sanctorum Nulla sunt.
Indulgentiae Altaris Privilegiati pro Eliberatione Animarum non sunt procurata ab annis viginti.
<X>b Fabrica Ecclesiae est in bono statu. parietes pavimentum tabulatum, fenestre, janua et cetera 
similia eo quo decet merlo[?] ac necessitas exigit se habent.
Domus Parochi et reliqua aedificia ad Ecclesiam spectantia sunt in statu bono, uti per modernum 
Parochum restaurata et de nova radice aedificata proprio sumptu.
<X>c Porta una, Porticus unus claustris ferreis ac seris clauduntur. Tectum et turricula cum campa-
nula super Ecclesiam tegulis cooperta integra sunt.
Campanile ligneum ad januam Ecclesiae novum extructum per modernum curatum cum tribus Cam-
panis ex quibus minima, cura presentanei curati, ante annos novem per Illustrissimum Episcopum 
ac sufraganeum de Mathy144 consecrata, de consecratione tamen reliquarum non constat.
<X>d Cemeterium septum et bene clausum inaccessumque animalibus.
Nundinae et mercatus fiunt extra cemeterium.
Ossarium ligneum in statu bono.
Domus et aedifficia vicariorum nulla.
Altaria quatuor non consecrata, nisi in Stipitibus sive portatilibus integra cum salvis Reliquiarum si-
gillis tribus mappis tecta cum imaginibus decenter pictis ornata, ex quibus Imago Sancti Nicolai Epi-
scopi decenter pictis ornata, ex quibus Imago Sancti Nicolai Episcopi pro Gratiosa a Populo Habitur
Prebendae ac capella aliaque beneficia inter hanc ecclesiam nulla sunt.
Cursus Beatissime Virginis Mariae ac Anniversaria nulla sunt,
Inventarium rerum sacrarum Ecclesiae per Illustrissimum Franciscum Rydzynski Visitatorem Gene-
ralem subscriptum invenitur in Libro metrices hujus Ecclesiae.
Chorus, organum, sacristia, sunt in bono statu.
Fons Baptismatis prout convenit instructus, debite clausus est.
Libros natorum, mortuorum ac copulatorum descriptos habet A(dmirabilis) R(everendus) Curatus. 
[k. 5r] Olea Sacra noviter hoc anno comparata in Vasis Decentibus locoque tuto conservantur.
<X>e Decreta visitationum reformatiae Ordinationes, Processionesque ac Instrumenta Publica dio-
ecesana insimul collecta tenentur,
Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum in Tabernaculo decenti ac diligenti clauso asservatur.
Pixis una ex […] intus deaurata in qua asservatus SANCTISSIMUS
Secunda argenta intus deaurata ob periculum furtim ablationis in hypocausto A[…] Curati conserva-
tur, diebus tantum solemniorib[us] ad dandam communionem ad ecclesiam apportatur.
Sanctissimum quolibet mense bis reinnovatur, facta debiti Pixidis ├renovatione┤ purificatione.
Vasculum argentum intus deauratum ac consecratum pro S(anctis)S(i)mo olium[?] stannum pro 
Oleo Sacro ad infirmos habetur.
Lampas ante SANCTISSIMUM Diebus ad Populum festivis ardere solet, tum ex benevolentia paro-
chianorum quam etiam curati loci.
<X>f Inventarium locale ad rem oeconomicam spectans secundum connotationem antiquam pe-

a Znak X z lewej strony karty.
b Znak X z lewej strony karty.
c Znak X z lewej strony karty. 
144 Ludwik Józef Mathy (1779-1802) – biskup pomocniczy poznański w latach 1796-1802.
d Znak X z lewej strony karty.
e Znak X z lewej strony karty.
f Znak X z lewej strony karty.

ANEKS II. WIZYTACJE
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nes sui ad hodie Beneficium Institutionem ac A(dmirabili) R(evere)ndo Rybinski curato moderno  
tomicensis et pro eo tempore commendario Radzimiensi modernus Adm(irabilis) Reverendus Cura-
tus non recepit nisi: Boves duos et Vaccam unam, et hoc conservantur
<X>a Praedio Villas et subditos nullos esse. Nisi prout ex visitatione Rydzasciana ad textum Zalasza-
viana. Vilam Poświętne post Fluvium Warta fuisse Plebanalem, modo desertam arboribus pinatiis 
obsitam ad villam Łukowo pertinere.
<X>b Agri horti, area prata hujus ecclesiae in villa seu praediolo Radzim sita, qua sint; quomodo pra-
etera quatuore mansos aut jugera efficient; facile definiri non potest. Cum sint ab ecclesia prosus ab 
annis sexdecem avulsa ac posessa per dominium. De partibus taliter avulsis est processus inceptus 
in Tribunali Civili 1me Instantiae Departamenti Posnaniensis. Hoc tantum ex visitatione Zalasza-
viens(is) deductum habere A(dmirabilem) R(everendum) Curatum Radzimiensem juxta obligatio-
nem erectionis, in Radzim tres partes omnium agrorum quinque extant in Villa Radzim, ac liberum 
navigum in Fluvis [k. 5v] Warta per duos Piscatores, et in fluvio Jas a rippa ad rippam. Habet Liberum 
usum excendi lignea in Bonis Radzimiensi et Maniewiensi.
<X>c Silvas, Stagna, Molendina ac Propinationem non habet, nisi duas parvas piscinulas in horto 
Plebanali efossas[?]d.
 eCensus decimarum manipularium quam etiam in pecunio nullos esse, praeterquem in Grano ex mo-
lendino olim in Radzim sito, modo in mansio secundum liberam commutationem a molitore Jacobo 
Kucharzewski initam et acceptatam translocato; duas metretas siliginis et octadecem grossos, 2uos 
grossos modo non solvit.e

<X>f Ex predio Manieviensig loco decima ex metreta silignis totidemque avenae, pro quo Decima nul-
lae extat compositio officiosa. Missalia vero olim cmethones octodecem per unam metretam siliginis 
totidemque avenae. Semiinquilini octo per semimodium siliginis totidemque avenae. Nunc vero Se-
micmetones decem extradunt per medium utrusque frumenti mensure Posnaniensis.
<X>h Truskotowoi ex praedio in vim decime pro qua nulla exstat compositio officiosa, sex metretam 
siliginis et sex avenae. Olim cmethones octodecem per unam metretan silignis totidemque avenae. 
Ad praesens vero Cmethoj unus tres medios siliginis totidemque avenae, Semicmetones duo per duos 
modios siliginis totidemque avenae. IInquilinik undecim, per unam medium silignis et totidemque 
avenae; Itemque Cassarii seu Komornicy in quarta parte agri cmetonis unuml medium siliginis toti-
demque avenae.
<X>ł Gołębowom Ex Praedio metretas duas siliginis et duo Dolia Cerevisiae. Ex his Praedis pro desertio 
agris Cmetonalibus nec medietas extraditur, ac pro effectu cum Haeredibus desertos mansos possi-
dentibus, jure augmendum restat.

<X>n Est etiam Summa Originalis Quatuor Millium Florenum Polonicarum Testamento olim A(dmi-
rabilis) R(evere)ndi Laurentii Klawiter curati Radzimiensis pro absolvendis missis duabus legata, et 
per Magnifficum G(e)n(er)osum D(omi)num Capitaneum Osnicensem Bonorum Szkaradowo [k. 6r] 
Heredem super Bonis suis omnibus, feria quinta post die festi Sancti Pauli Apostoli Anno Domini 
1764 inscripta, pro censu annuo per tres florenos polonicales et quindecem grossos polonicalesa pro 
centum, seu in Summa Centum quadrigenta florenos, censuo non solvitur.
In hac Parochia nulla decimam ad mensura Episcopalem spectans reperitur.
Ecclesia haec pro fabrica aut in usu alios nullos habet destinatos redditus, legataque ac percepta nu-
lla, expositaque Carbona seu scatula ecclesiae sub Clavi A(dmirabilis) R(everendi) Curati ad summas 
sex florenos polonicales annuatim inferens vix pro lotione[?] utensilium sufficit.
Vitrici Ecclesiae sunt sed nihil pro Ecclesia a pauperitus parochianis recipere volent proventus.
<X>b Proventus hujus ecclesiae tam hi qui ad praesens possidentur liti subiacent, solum per visita-
tiones antiquas erectionem adducentes pro omnimodo documento probantur, ac ad nonnulla fides 
testum adhi(beri)c potest.
Parochus Adm(irabilis) reverendus Franciscus Busse, actu residens, aetatis sua sexiginta quinque 
florenum Polonus natus Gostyniae prossed Valeium ac in Decanatu Valensi. Ordinatus ad Presibite-
ratum Anno 1771mo Die 21 Decembris, ad Beneficium hoc institutus Anno Domini 1795to Die Qu-
arta Julii.
Nulla alia beneficia tam simplicia quam curata habet. Per se ipsum diebus dominicis Cathehisat.
Iam Penes hanc Ecclesiam, quam infra fines Parochiae, nullus Sacerdos ac Clericus degens invenitur.
Nemo Parvulorum sine Baptismo, item adulterum sine Dispositione Culpa, A(dmirabilis)] R(everen-
di) Curati decessit ex hac Vita.
Missa conventualis alia Officia Divina, devotioque diebus festivis hora competenti debita, celebratur 
hoc ordine in visitatione Rydzinsciana prescripto: Hora octava matutina datur pulsus campanarum 
pro rosario, quo decantato aspersio et si tempus competit; Processio postquem Doctrina Spiritualis 
in Homillio traditur dande [k. 6v] circa decimam horam missa conventualis, lecta vel cantata absolvi-
tur. Salutationeque Angelica tota devote finitur.
Soli vicini parochi in necessitate pro indulgentis convenientes, vacant excipiendis confessionalis, 
facultatibus mundi.
Titulo Jurium Stolae, nullae depactationes comittentur.
Infra Parochiam nulli sunt Ludimagistri, nec schola nec Scholariqua invenitur.
Nec conventus nec domus religiosorum nec monasterium infra fines hujus Parochiae existat.
Obstetrices sunt duae merigene, instructe in his quae sunt necessaria ad Baptismum in causa neces-
sitatis administrandum.
Xenodochium seu Hospitale nullum.
Oratoria seu capellae Publicae nulla sunt
Oratoria privata nulla reperiuntur
Dissidentes a religione sint in hac parochia circiter 21, qui ecclesiam, oratorium, cemetarium, mini-
strum, non habent.
Judei in hac parochia non sunt, nec synagoga nec cemetarium eundem.
Intra fines parochiae nulli publici peccatores, nec scandalosi homines inveniuntur, nullaeque exer-
centur superstitiones ex quibus scandalum erectum. 

ANEKS II. WIZYTACJE

a Znak X z lewej strony karty.
b Znak X z lewej strony karty.
c Znak X z lewej strony karty.
d Odczyt niepewny.
e Fragment podkreślony różową kredką.
f Znak X z lewej strony karty.
g Podkreślenie tym samym kolorem atramentu.
h Znak X z lewej strony karty.
i Podkreślenie tym samym kolorem atramentu.
j Podkreślenie tym samym kolorem atramentu.
k Podkreślenie tym samym kolorem atramentu.
l Podkreślenie tym samym kolorem atramentu.
ł Znak X z lewej strony karty.
m Podkreślenie tym samym kolorem atramentu.
n  Podkreślenie tym samym kolorem atramentu.

a Podkreślenie tym samym kolorem atramentu.
b Znak X z lewej strony karty.
c Odczyt niepewny.
d Odczyt niepewny.
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27 X 1830

 Wizytacja parafii radzimskiej przez dziekana obornickiego Nieporskiego145.

Oryg. AAP, sygn. KA 10453, k. 2r-6r

Dekanat obornickia

Opis kościoła Parafialnego na
folwarku Radzimb w Powiecie Obornickim w Departamencie Poznańskim położonego w Roku 1830c 

w dniu 27 m(siesią)ca Października sporządzony.

Stosownie do ustaw na Archidyecezją wydanych względem odprawienia Wizyt w dekanacie Obor-
nickim podpisany prodziekan, zjechał w dniu dzisieyszym do Radzimia i obeyrzawszy tak Kościół 
jako i Budynki do Plebaniy należące, znalazł ie jak następuje:

§ I
Stan Kościoła materyalny.
Kościółd w blochy w węgieł reglowką dla wzmocnienia opasany, deskami zewnątrz wybity, szkudła-
mi pokryty, na środku wieżka, w której sygnareke długi łokci146 23. Szeroki łokci 13 cali dwa. Kościół 
ten dosyć w dobrym stanie prócz dachu, który znaczney reparacyi potrzebuje.
Przez kogo? W którym roku wystawiony? Czy konsekrowany? Na to nie ma żadnego dowodu procz 
pamiątki poświęcenia tegoż kościoła. Kruchta także w blochy szkudłami pokryta długa łokci 4 cali 
2, szeroka 3 ¾, dach na niej zupełnie zły.
Zakrystia w blochy szkudłami pokryta, długa łokci 6 ¾ szeroka 4
Dzwonicaf drewniana dezkami obita, szkudłami pokryta zupełnie zupełnie [sic!] dach zły.
Wniey wisi dzwonówg 3. Z których 1wszy ma średnicy 14 ½ cala znapisem ad Gloriam Divi et Ho-
norem Sti Nicolai huius Ecclesiae AD MDXLIII. 3ci średnicy cali 13. Czy benedykowane? Niemasz 
żadnego śladu.
Cmentarz przy kościeleh Parkanem opasany kosztem Parafian.
Cmentarz do grzebania ciałi zmarłych płotami obwiedziony zas ma łokci długości 70 szeroki 60. Od 
Kościoła odległy kroków 500.
Przystęp do niego dobry tak do pierwszego jak i do tego drzewo przez dominium wydane, Parafia 
zaś ręcznią robotą przyłożyła się dosyć w dobrym stanie

A. Stan Kościoła wewnętrznyj

Drzwi wielkie do Kościoła proste na zapore zamknięte z kruchty dwoie też prostych na ied-
nę kłotkę zamknięte, podłoga zdesek nadpsuta, okien 7. Dobrych. Ołtarzy 4. Z tych wielki 

145 Nieporski – dziekan obornicki w 1830 roku.
a Wers podkreślony kredką.
b Wyraz podkreślony kredką.
c Data roczna podkreślona kredką.
d Wyraz podkreślony kredką.
e Wyraz podkreślony kredką.
146 Łokieć (pruski/berliński) – 66,7 cm; 1 łokieć = 24 cale.
f Wyraz podkreślony kredką.
g Wyraz podkreślony kredką.
h Wyraz podkreślony kredką.
i Fraza podkreślona kredką.
j Fraza podkreślona tym samym kolorem atramentu.

drewniany popielato malowany, w nim figura S. Mikołaja rzeźbiarską robotą. Cyborium 
drewniane wraz z mensą. Trzy mniejsze także drzewniane w których obrazy Matki Boż(ej) 
w drugim Ś(więtego) Krzyża w 3cim Ś(więtej) Barbary z Portatylami i mensami drewnia-
nymi. Sklepu do grzebania ciał nie ma.
b. Chrzcielnica prostą robotą drewniana biało malowana, w dobrym stanie. Ambona także 
drewniana biało malowana.
c. konfesjonał 1. Prosty drewniany
d. Zakrystya na iedne drzwi drewniane na kłotkę zamknięta, o iednym oknie bez kratow, 
a tym samym podlegająca niebezpieczeństwu, w dobrym utrzymana stanie. W ogólności 
Kościół, ozdoby jego albo i Zakrystyi w przezwoitym ochędostwie utrzymane.
C. Sprzęty i ruchomości Kościołaa

a. Złotab niemasz zadnego
b. Srebroc

1.d Kielichow dwa, z tych 1szy całkiem wyzłocony waży 30 łotow 2gi wewnątrz wyzłocony 
waży 17 ¾ łota147

2.e Paten dwie większa z krzyżykiem waży 8 ¾ łota, mniejsza z dwiema krzyżami 5 łotów
3.f Puszka wewnątrz wyzłacana z przykryciem 93/4 łota
4.g Wota sztuk 12. Z tych 1 tabliczka z Ś. Mikołajem i napisem „ad Ecclesiam P(a)r(ocia)lem 
R(adzimiensem) 1771” waży łotów 10, 2. Dwa serca 6 łotów 3. Dwie tabliczki po dwoje te 
na sobie mające 6 łotów 4. Tabliczka z Ś. Mikołajem waży 3 ½ łota ditto z M. Boską 3 ½ łota 
Dito z M. Boską i klęczącą pod nią osobą 2 ½ łota, ditto z wołem 1 ½ łota 8. Z dwiema usza-
mi na nich wyrzniętymi sztuk dwie 2 ½ łota ditto z opatrznością i klęczącą pod nią osobą 2 
¾ łota 10. Noga 1 ½ łota
5.h Srebrna suknia z małego obrazu M. Boską 26 ¾ łota
6.i Infuła św. Mikołaja 21 łot
7.j Koronki dwie z obrazu M Bos. 1 łot
8.k Berło z tegoż 1 ½ łota zdaje się być mosiężne
9.l Łańcuszki na szyję z kayczkami białymi wysadzany 1 ½ łota
10.ł Patena ad viaticum 1 ¾ łota

B. Mosiądz 1. Suknia posrebrzana z obrzu M. Boskiej funt. 7
2. Krzyżyk 1 ¼ łota
3. Krzyże pozłacany z łańcuchem 6 łot
4. Dwie korony z M. Bos. Pozłacane 11 łot
5. Vasa ad oleum sacrum 1 łot
6. Puszka wewnątrz wyzłacana 27 łot

a Fraza podkreślona tym samym kolorem atramentu.
b Wyraz podkreślony tym samym kolorem atramentu.
c Wyraz podkreślony tym samym kolorem atramentu.
d Cyfra podkreślona tym samym kolorem atramentu. 
147 Łot – właśc. łut – 1/16 grzywny = 12,6 g.
e Cyfra podkreślona tym samym kolorem atramentu.
f Cyfra podkreślona tym samym kolorem atramentu. 
g Cyfra podkreślona tym samym kolorem atramentu.
h Cyfra podkreślona tym samym kolorem atramentu.
i Cyfra podkreślona tym samym kolorem atramentu. 
j Cyfra podkreślona tym samym kolorem atramentu.
k Cyfra podkreślona tym samym kolorem atramentu.
l Cyfra podkreślona tym samym kolorem atramentu. 
ł Cyfra podkreślona tym samym kolorem atramentu.

ANEKS II. WIZYTACJE
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7. Lichtarzy 2 funty 16
8. Trybularz funt 2
D. Miedź
1. Kociołków 2 funt 6
2. Kociołek z chrzciel. Funt. 3
E Cyna

1. Lichtarzy różnych 10 ważą 60 funtów
2. 2. Krzyż funt. 5
3. Łodka 1 ffunt
4. Vasa ad oleum sacrum ½ funt.
5. Ampułek z tacą para ½ funta
F. Żelazo
 Do opłatków pieczenia 1
 Szczepy 2
G. Drzewo
1. Lichtarzy szt. 8
2. Lustr do Lamp 4
3. Baldachim 1
4. Ławek wielkich 5 małych 8
5. Kiercow 2
6. Krzyżów 6
7. Chorągwi większych 6 mniejszych 2
8. Obraz do noszenia M(atki) Bos(kiej) 1 i św. Mikołaja 1
9. Pozytyw mały 1
10. Komoda w zakrystii szuflad 1
11. Skrzynka mała do świec 1 szafa do lamp 1
F.  Szkło

Lamp 20
G.  Aparaty

Aa Kolor biały
Ornatów białych z wszelkimi rekwizytami 6
Kapy 2
Bb Kolor czerwonya

Ornat 1b

Cc Kolor czarnyc

Ornat 1
Dd kolor fioletowyd

Ee kolor zielonye

Ornatow 2
K.  [sic!] Bielizna
1. Albów płóciennych podartych 2
2. Komżów złych 3

3. Dla chłopaków 2
4. Serwety białe haftowane 2
5. Szal jedwabny 1
6. Ręcznik w zakrystii 2
7. Ręcznik do ołtarzy 4
8. Obrusów muślin. 4
9. Pokrowczyki na Kierce 2
10. Płocienne obrusy 3
11. Ditto muslin’ 1
K     Inne sprzętya

Firanków do św. Mikołaja par 3
Do M(atki). Bos(kiej). Kitajkę 1.
U Ś(więtej) Anny 1
Umbraculum 1
Antepedya u wielkiego i małych ołtarzy 4
Pokrycia na ołtarze 4
Dzwonki do ołtarzy 3
Przy zakrystii 1
Pasków 2
Mszały 2
Regnialny 1
Apostę[?] 1
Korali do Matki B. rzędów 5
Do innego obrazu
Kwiatów wyrabianych donicj[?] 4
Sukno na gradus z wielkiego ołtarza niebieskie 1

A. Kassa kościelnab

Ekonomów Kościoła dotąd niebyłoc.
Ani też być mogło dla odległości innych parafialnych wsiów w mieyscu zaś nie masz żadnego, któ-
ry by się do tego urzędu kwalifikował, gdyż tylko sama czeladź się znayduje, przeto komendarz iak 
dawniey tak i teraz utrzymywać rejestra tak przychodu jak i rozchodu musi.
Rejestra Kościelne nie były podpisane w roku 1829. Było dochodu od pogrzebow pokładne talar(ów)148 
2 grosz(y) 3. Dzwonne talar 1 grosz(y) 15, światło talar 1 grosz(y) 3
Suma 4 talary gr(oszy) 6.
Expens wynosi Talar(ów) 6 gr(oszy) 23. Naddano kasie Tal(arów) 2 gr(oszy) 14.
Fundusze kassy kościelnejd

Nie masz żadnych tak z gruntow ogrodow, budynkow, procentu, od kapitału, kompetencji i nadzwy-
czajnych dochodów procz akcydensów, które rocznie uczynić mogą talar(ów) 4 gr(oszy) 18.
Stan kościoła duchownye

a Podkreślone tym samym kolorem atramentu.
b Cały akapit zakreślony niebieską kredką.
c Fraza podkreślona ołówkiem. 
148 Pruska moneta srebrna; 1 talar = 30 groszy.
d Podkreślone tym samym kolorem atramentu.
e Podkreślone tym samym kolorem atramentu.

ANEKS II. WIZYTACJE

a Fraza podkreślona tym samym kolorem atramentu.
b Fraza podkreślona tym samym kolorem atramentu.
c Fraza podkreślona tym samym kolorem atramentu.
d Fraza podkreślona tym samym kolorem atramentu.
e Fraza podkreślona tym samym kolorem atramentu.
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a. Ius patronatusa

Należy do J(aśnie) W(ielmożnego) Kawalera Maltańskiego.
b.  Nazwiska wsi Parafię składającychb:
1. Zasię Radzim
2. Maniewo
3. Trzuskotowo
4. Gołębowo Folwark
5. Folwark Czerwona Niwa
c.  Ogólnie dasz komunikow. 472.

W roku 1829 było chrztow 23, ślubów 6, pogrzebów 20.
d.  Renovatio S(ancti)S(imi) Sacramenti odprawia się co 4 tygodnie.

Wystawienie zaś bywa w dzień Ś(więtego). Mikołaja i w dzień Poświęcenia Kościoła w pierwszą 
niedzielę po S. Michale i w Oktawę Bożego Ciała. Lampa przed S(ancti)S(si)mum pali się tylko  
w czasie nabożeństwa.

e.  Reliqui któreby autentyki miały niemasz żadnych.
f.  Odpusty 1szy dzień Ś(więtego). Mikołaja 6 grudnia 2gi poświęcenie Kościoła.
g.  Sakrament bierzmowania czy był sprawowany? Niewiadomo.
h.  Porządek nabożeństwa. W dni niedzielne i świętne rano o godzinie 8 dzwonią na Różaniec.  
W czasie litanii powtornie na sumę po odśpiewaniu pieśni o Matce Boskiej wytłumaczeniu ewange-
lii artykułów wiary i przełożeniu nauki moralnej, aspercya, procesja, po której Anioł Pański zakańcza 
przedobiednie nabożeństwa. Po południu nieszpory o godzinie 3. Przygotowania do Wielkiejnocnej 
spowiedzi miewane bywają w czasie wielkiego Postu w dni niedzielne we wtorki i czwartkowe dni 
nabożeństwo nie podlega żadnym zmianom.

§ II 

Stan ekonomiczny i dochody plebaniic

a. Stan materyalny Rezydencyi Plebanalis
Plebaniad w reglówkę słomą pokryta z wystawą o dwóch pokojach schowaniem czeladniej i ko-
morze iedney, okien 5. Piec 1. Do chleba, komin wbrozyny[?] drzwi troje dobrych z zamkami, 
5 na klamki w całkim domu sufit z desek podłoga tylko w dwóch pokojach, długa łokci 22 ¾, 
szeroka 12.

1. Budynki folwarcznee Stodołaf w reglówkę o 1 klepisku z dwiema wrotami nowymi słomą pokryta 
w niezłym stanie. Długa łokci 30 szeroka 12
2. Oborag z dwiema wozowniami 4 chlewy maiąca, w reglówkę słomą pokryta w miernym stanie. 
Długa łokci 22 ¾, szeroka 9.
a. Innych domów plebańskich niemaszh

b. Inwentarz gruntowyi

Wołow parę talar 23
Swinia talar 6
Wóz talar 1 grosz(y) 10 summa talar(ów) 30 grosz(y) 10
Piszę trzydzieści talarów dziesięć srebrnych groszy według taxy przez sołtysów uczyniony dnia 
17 czerwca 1828 w przytomności s.p. X. Dziekana Molińskiego149 wczasie tradycyi X Leciejew-
skiemu Komendarz(ow) [k. 5v]
e. dochody probostwa
aa Z gruntów i ogrodow Talar(ów) 24
bb z domow nie –
cc Z czynszów i danin nie –
dd z Procentow od kapitałow 4000 talar[ów] legowane testamentem przez sp. X Wawrzyńca Kla-
witza zapisanych w sadzie Grodzkim 1764 roku feria 5. Pro die 3ti Festi S[ancti] Pauli Apostoli. 
[28 VI 1764] Wypotekowana protestando i od kilkunastu lat prowizja się nie pobieraa jak komen-
darz donieść powinien Prześwietnemu Konsystorzowi. Summa ta zapisana na wsi Szkaradowie
Kompozytyb

Niema żadnych
Mesznec

1. Maniewod Żyta wierteli 18 prosa tyleż za który pobiera się Piwa beczek 12
Młynarz Żyta wierteli 18
Gospodarzy 11 po 1 wiertel Żyta tyleż owsa a trzech mniejszych po 8 garcy żyta tyleż owsa
2. Gołębowo Folw(ark)e.
Żyta wierteli 8 i Piwa Beczek 2
3. Trzuskotowo Dominiumf

Żyta wierteli 27 owsa tyleż. Po wyregulowaniu włościan dodaje 1 szefel i 11 ¼ macę tyleż owsa. 
Gospodarzy 8 po 1 szeflu Żyta tyleż owsa.
4. Akcydensówg

Talar(ów) 12
Ff Z kompetencyi Kassy Rząd(owej) nie
Gg Zwartości drzewa wolnego wyrębu według komplanacji, pobiera x(ądz). Pleban sążni sosnowych 
łupanych rachując sążeń po tal(arów) 5 uczyni talar(ów) 23 gr(oszy) 10
Sążeń zaś na węgle do kościoła krzeblowy gr. 15
Porządkowe drzewo wolne uczyni Talar(ów) 10
Hh Wolne pastwisko posiada na całkiem terrytoryum maniewskich borów i Radzimskich, Dochodu 
z tego podano przy Gruntach.
Rekapitulacja dochodowh

1. Z pól i ogrodów talar. 24
Od kapitałów tal(aró)] 33 gr(oszy) 10
Mesznego żyta 82 ½ a pięć tal(arów) – 68 tal(arów) gr(oszy) 22 ½
Owsa 48 ½ a 15 gr(oszy) czyni tal(arów) 24 gr(oszy) 7 ½
Piwa za owies beczek 14 a 8 flor – talar(ów) 18 gr(oszy) 20

149 Ks. Kazimierz Moliński, dziekan obornicki na przełomie XVIII i XIX wieku.
a Fraza podkreślona czerwoną kredką, na marginesie tą samą kredką znak zapytania.
b Podkreślone tym samym kolorem atramentu.
c Podkreślone tym samym kolorem atramentu.
d Podkreślone tym samym kolorem atramentu.
e Podkreślone tym samym kolorem atramentu.
f Podkreślone tym samym kolorem atramentu.
g Podkreślone tym samym kolorem atramentu.
h Podkreślone tym samym kolorem atramentu.

ANEKS II. WIZYTACJE

a Podkreślone kredką.
b Podkreślone kredką.
c Podkreślone tym samym kolorem atramentu.
d Podkreślone tym samym kolorem atramentu.
e Podkreślone tym samym kolorem atramentu oraz ołówkiem.
f Podkreślone kredką.
g Podkreślone kredką.
h Podkreślone kredką.
i Podkreślone tym samym kolorem atramentu.
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Akcydensów Talar 12
Wolnego wrębu 33 erg(o). 25
  Summa 214 talar(ów) 24 gr(oszy)a

Z tych nie dochodzi
Plebana procentu talar[ów] 33 grr[oszy] 10b

Zporządkowego drzewa które już podane w dochodach t(a)l(arów) 10.
   Summa talar(ów) 171 gr(oszy) 15.
Zostaje się czystego dochodu dla plebana.

Gospodarstwo w dobrym stanie.
Funduszy na wikariusza i dla kościelnych żadnych.
Organistę zaś z dobrej swey woli utrzymuje x(iądz) komendarz.

§ 3
Wykaz dokumentów Kościelnychc

1. Wizyta Andrzeja Swinarskiego z roku 1684
2. Franciszka Libowicza z roku 1726
3. Franciszka Rydzynskiego z roku 1778
b. Kościół ten nie ma żadney biblioteki.
c. księgi kościelne Chrztow, Ślobow, i pogrzebow od roku 1741 aż do dziś w liczbie sztuk 5.
W roku zeszłym podpisane prze x. Kazimierza Molińskiego Dziekana w porządku dobrym utrzyma-
ne.

§ 4
Szkoład 
W całej Parafii nie masz żadnej Szkoły urządzonej e

§5
W Parafii tak zgorszenia jako i żadnych grzechów jako Komendarz miejscowy […] nie masz żadnych,
b. Żeby x(iądz). Komendarz miał przeciązać parafian in iuribus stola lub w innych daninach nie za-
szło żadne zażalenie, owszem czują sobie czułą i staranną troskliwość pastoralną nad sobą.
c. Rząd domowy jest x(iędza). Komendarza dobry, ochędostwo w jego pomieszkaniu przyzwoite sta-
nowi ducha.
Ze strony Kollatora nikt nie stanął. Wizyta dekanalna ogłoszona została z ambony 26 po świątkach. 
Gdy nic do nadmienienia nie podano, protokół niniejszy zawartym został.
Actum ut supra

K. Wolniewicz
X. Szatkiewicz m(anu) p(ro)p(riae)
Stani(sław) Przyłuski qua Possesor mpp

XXX Jan Oleyniczak sołtys maniewskia 
X(iądz). Leciejewski Kom. Radzimski

11
13 XII 1836

 Wizytacja parafii radzimskiej przez dziekana obornickiego Nieporskiego

Oryg. AAP, sygn. KA 10453, k. 7r

Dekanat obornickib

Opis kościoła parafialnego w Folwarku Radzim w Powiecie Obornickim Prowincji Poznańskiej położo-
nego w r. 1836 dnia 13 grudnia sporządzony

Stosownie do ustaw na Archidyecezję wydanych względem odprawiania corocznych wizyt po 
dekanacie, zjechał podpisany Dziekan Obornicki do Radzimia i obeyrzawszy budynki do Plabanii 

należące spisał jak następuje

A. I B. Stan kościoła materyalny i wewnętrznyc

Kościół tak zewnętrznie jako i we-
wnętrznie znajduje się w opłakańszym 
stanie aniżeli był w r. 1830 podczas wi-
zyty dekanalnej; zapieczętowany i na-
bożeństwo się w nim nie odprawia od 
trzech lat przeszło.

C. Sprzęty i ruchomości Kościelne
Wszystkie sprzęty i ruchomości ko-
ścielne opisane w wizycie z 1830 r. 27 
października jako i zarząd parafii ra-
dzimskiey oddane są per commenda-
rium x. Margonińskiemu proboszczowi 
chojnickiemu

D. kasa kościelna 
Ani kasy ani ekonoma Kościoła nie masz 
ponieważ nabożeństwo nigdy się w tym 
kościele nie odprawia

a. Stan kościoła duchowny
a. Jus patronatus należy teraz do rządu
b. Nazwiska wsi parafię składających się są:
1. Folwark Radzim 2. Maniewo 3. Trzuskotowo, 4. Gołękowo Folwark, 5. Czerwona Niwa Folwark

ANEKS II. WIZYTACJE

a Podkreślone tym samym kolorem atramentu.
b Podkreślone tym samym kolorem atramentu.
c Podkreślone tym samym kolorem atramentu.
d Podkreślone tym samym kolorem atramentu i niebieską kredką.
e Podkreślone tym samym kolorem atramentu i niebieską kredką.

a Podpis ręką trzymaną.
b Podkreślone tym samym kolorem atramentu.
c Podkreślone tym samym kolorem atramentu.
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a. Chrztów w roku bieżącym było 35, ślubów 7 pogrzebów 9. Księgi Parafialne w liczbie 5 pro-
wadzi się od r. 1749 w ostatnich latach przez Dziekanów podpisane.

§ III 
Stan ekonomiczny i dochody Plebanii

A i B. Plebania i budynki folwarczne stoją wszystkie wprawdzie, jak opisane w wizycie z 1830 r., ale 
w stanie bliskim upadku
C. Inwentarz Gruntowy
1. Wołów parę otaksowanych 23 tal(ary).
2. Świnia 6
3. Wóz jeden 1 tal 10 gr

SumaL 30 tal. 10 gr
<No 575/1 / 39 w Aktach Kapitału na Szkaradowie>a

Inny inwentarz zabrany został przez x. Leciejewskiego komendarza teraźniejszego plebana w Dąb-
rówce kościelnej w Dyecezji Gnieźnieńskiej i dotąd nie oddany. X. Proboszcz Chojnicki uczyni o tym 
wniosek do Przenajświetniejszego Konsystorza Poznańskiego
4. Dochody Probostwa
5. Grunty, Kompozyty, Meszne, Akcydensa, wartość drzewa i z nich dochód opisany jest po-
szczególe w wizycie z r. 1830 Paźdz(iernika). 27. Tu wyrażę tylko

Rekapitularz Dochodówb 

1. Z pól i ogrodów cyni łącznie tal(arów) 49 i za 10 sążni drzewa.
2. Od kapitałów czyni tal(arów) 33, 10 gr(oszy)
3. Mesznego żyta wierteli 82 ½ a 25 gr(oszy) czyni tal(arów. 68, 22 gr(osze)
4. Owsa wiertei 48 ½ a 15 groszy czyni 24 tal(arów) 7 gr(oszy)
5. Piwa za owies beczek 14 a 1 talar 10 gr(oszy) – 18 tal(arów) 26 gr(oszy)
6. Z akcydensów – 12 tal(arów)
7. Z wolnego wrębu po odtrąceniu 10 sążni jakie dzierżawca obiera za 18 sążni i odciąga opłatę 
od ubicia i wywozu po 9 gr(oszy) od każdego – talarów 5 gr(oszy) 12, czyni tal(arów) 12 gr(oszy) 18.
Summa dochodu talar(ów) 218 gr(oszy) 20.

§ IV
Wykaz dokumentów kościelnych.
Dokumenty wszystkie się znajdują jak opiewa wizyta z r. 1830.

§ V
Szkołac

Jedna tylko w tej parafii znajduje się szkoła w Maniewied, gdzie nauczycielem jest Jan Cegielski, gdzie 
uczniów jest 5 […]e gdzie według oświadczenia x(iędza) Margońskiego dla niedbalstwa nauczyciela 
uczniowie żadnego postępu nie czynią.

§ VI
a. W parafii nie ma żadnych zgorszeń i jawnych grzechów jak zaświadcza x(iądz) pleban choj-
nicki a radzimski komendarz.
b. Równie jak o swoich parafian chojnickich tak Radzimskich nie przeciąża x(iądz) Pleban in 
iuribus stolae.
c. Starannie rządzi x(iądz) Komendarz gospodarstwem w Plebanii Radzimskiej. Gdy ze strony 
Kollatora nikt ni stanął niniejszy protokół wizyty na głos przeczytany i podpisany został –

Actum ut supra
x(iądz). Margoński Pleban Chojnicki Comm[endarius] Radz[imiensis]
[...]a

 <Ekonomowie kościoła> Folinkoski 
Jan Napierała +++b

x(iądz). Nieporski, dziekan obornicki m.p.

12
5 XII 1859

Spis inwentarza kościelnego w Radzimiu po śmierci Księdza Jana Jakubowskiego

Oryg. AAP, sygn. KA II 244/1, s. 305v-307r

Spis inwentarza kościelnego w Radzimiuc przy tradycyi po śmierci ś.p. Xiędza Jana Jakubowskiego  
w dniu 5go Grudnia 1859d.
e

Ner bieżący Wyszczególnienie 
inwentarza było ubyło Przybyło Jest Uwagi

IV. Cyna

1. Lichtarzy cynówych różnych 
całkiem i popsutych 6 6

2. Krzyż cynowy do rąk 1 1

3. Ampułki cynowe Para 2 2

4. Taca do nich 1 1

V. Żelazo

Szczyperów 1 1

ANEKS II. WIZYTACJE

a Glosa na marginesie sporządzona inną ręką.
b Podkreślone tym samym kolorem atramentu.
c Podkreślone tym samym kolorem atramentu i niebieską kredką.
d Podkreślone niebieską kredką.
e Fragment nieczytelny.

a Nieczytelny podpis ręką własną.
b Podpisy sporządzone rękoma własnymi, zakreślone atramentem.
c Podkreślone tym samym kolorem atramentu.
d Podkreślone tym samym kolorem atramentu.
e Tabela rysowana atramentem i wypisywana według szablonu, rubryki wypełnione tą samą ręką co nagłówek.
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[k. 306r]

Ner bieżący Wyszczególnienie  
inwentarza było ubyło Przybyło Jest Uwagi

VI Drzewo - - - - -
1. Lichtarzy popsutych 8 - - 8 -

2. Baldachim parasolowym 
sposobem. Nic nie warte 1 - - 1 -

3. Chorągwi różnych podartych 8 - - 8 -

4. Obraz do noszenia /:MB:/ 
popsuty dość 1 - - 1 -

5 Obraz ś. Mikołaja stoi nad 
ołtarzem w kaplicy 1 - - 1 -

6 Pozytew mały w zakrystii stoi 1 - - 1 -

7 Komoda z szufladami w zakrystii 1 - - 1 -

8 Skrzyneczka mała do świec 1 - - 1 -
9 Szafeczka do lamp 1 - - 1 -

[k. 306v]

Ner bieżący Wyszczególnienie 
inwentarza Było ubyło Przybyło Jest Uwagi

- VII Szkło - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- VIII. Aparaty - - - - -

A. a. Kolor biały - - - - -

1. Ornatów białych 6 - - 6 -

2. Kapy 1 - - 1 -

b. Kolor czerwony - - - - -

1. Ornat czerwony 1 - - 1 -

c. Kolor czarny - - - - -

1. Ornatów 2 - - 2 -

2. Kapa podarta 1 - - 1 -

[k. 307r]

Ner bieżący Wyszczególnienie 
inwentarza było ubyło Przybyło Jest Uwagi

d. Kolor fioletowy - - - - -

1. Ornatów fioletowych 1 - - 1 -

e. Kolor zielony - - - - -

1. Ornatów 1 - - 1 -

- - - - - - -

B. Bielizna - - - - -

1. Firanki 5 - - 5 -

2. Umbraculum 1 - - 1 -

ANEKS III
OBJAŚNIENIA
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LEGENDA DO RYC. 39. TYPY I PODTYPY GLEB W OKOLICY RADZIMIA

Nr Symbol OBJAŚNIENIA

TYPY SIEDLISKOWE LASU
 

Bory
1. Bs bór suchy
2. Bśw bór świeży
3. Bśw1 bór świeży o bardzo słabym wpływie wody
4. Bśw2 bór silnie świeży o słabym wpływie wody

5. Bb0 bór bagienny silnie odwodniony o umiarkowanym wpływie wody gruntowej wskutek silnego 
odwodnienia

6. Bb1 bór bagienny odwodniony o dość silnym wpływie wody gruntowej wskutek odwodnienia
7. Bb2 bór bagienny mokry o silnym wpływie wody gruntowej
8. Bb3 bór bagienny bardzo mokry o bardzo silnym wpływie wody gruntowej

Bory mieszane

9. BMśw bór mieszany świeży 
10. BMśw1 bór mieszany świeży o bardzo słabym wpływie wody 
11. BMśw2 bór mieszany silnie świeży o słabym wpływie wody
12. BMw bór mieszany wilgotny 

13. BMw0 bór mieszany wilgotny odwodniony o słabym wpływie wody gruntowej wskutek 
odwodnienia 

14. BMw1 bór mieszany wilgotny pod umiarkowanym wpływem wody gruntowej lub glebowo-
opadowej 

15. BMw2 bór mieszany silnie wilgotny pod dość silnym wpływem wody gruntowej lub glebowo-
opadowej 

16. BMb bór mieszany bagienny 

17. BMb0 bór mieszany bagienny silnie odwodniony o umiarkowanym wpływie wody gruntowej 
wskutek silnego odwodnienia

18. BMb1 bór mieszany bagienny odwodniony o dość silnym wpływie wody gruntowej wskutek 
odwodnienia

19. BMb2 bór mieszany bagienny mokry o silnym wpływie wody gruntowej
20. BMb3 bór mieszany bagienny bardzo mokry o bardzo silnym wpływie wody gruntowej

Lasy mieszane
21. LMśw las mieszany świeży 
22. LMśw1 las mieszany świeży o bardzo słabym wpływie wody 
23. LMśw2 las mieszany silnie świeży o słabym wpływie wody
24. LMw las mieszany wilgotny 

25. LMw0 las mieszany wilgotny odwodniony o słabym wpływie wody gruntowej wskutek 
odwodnienia

26. LMw1 las mieszany wilgotny pod umiarkowanym wpływem wody gruntowej lub wody glebowo-
opadowej

27. LMw2 las mieszany silnie wilgotny pod dość silnym wpływem wody gruntowej lub glebowo-
opadowej 

28. LMb las mieszany bagienny 

29. LMb0 las mieszany bagienny silnie odwodniony o umiarkowanym wpływie wody gruntowej 
wskutek silnego odwodnienia 

30. LMb1 las mieszany bagienny odwodniony o dość silnym wpływie wody gruntowej wskutek 
odwodnienia

31. LMb2 las mieszany bagienny mokry o silnym wpływie wody gruntowej

Nr Symbol OBJAŚNIENIA
32. LMb3 las mieszany bagienny bardzo mokry o bardzo silnym wpływie wody gruntowej

Lasy

33. Lśw las świeży 
34. Lśw1 las świeży o bardzo słabym wpływie wody 
35. Lśw2 las silnie świeży o słabym wpływie wody
36. Lw las wilgotny 

37. Lw1 las umiarkowanie wilgotny pod umiarkowanym wpływem wody gruntowej lub glebowo- 
-opadowej 

38. Lw2 las silnie wilgotny pod dość silnym wpływem wody opadowej lub glebowo-opadowej 
39. Lł0 las łęgowy niezalewany o umiarkowanym wpływie wody wskutek braku zalewania
40. Lł1 las łęgowy zalewany o silnym okresowym wpływie wody
41. Lł2 las łęgowy zalewany i podtapiany o bardzo silnym okresowym wpływie wody (zabagnienia)

Olsy 
42. OlJ ols jesionowy
43. OlJ0 ols jesionowy niezalewany o umiarkowanym wpływie wody wskutek braku zalewania
44. OlJ1 ols jesionowy zalewany o silnym okresowym wpływie wody

45. OlJ2 ols jesionowy zalewany i podtapiany o bardzo silnym okresowym wpływie wody 
(zabagnienia)

46. Ol ols 

47. Ol0 ols silnie odwodniony o umiarkowanym wpływie wody gruntowej wskutek silnego 
odwodnienia

48. Ol1 ols odwodniony o dość silnym wpływie wody gruntowej wskutek odwodnienia
49. Ol2 ols mokry o silnym wpływie wody gruntowej
50. Ol3 ols bardzo mokry o bardzo silnym wpływie wody gruntowej

Aktualny stan siedliska
1. N1 siedliska w stanie naturalnym 
2. N2 siedliska w stanie zbliżonym do naturalnego lub mało zmienionym 
3. Z1a siedliska porolne
4. Z1b siedliska zniekształcone na skutek niewłaściwej gospodarki
5. Z1c siedliska zniekształcone nawożeniem (agrotechnicznie)
6. Z1d siedliska zniekształcone na skutek odwodnienia
7. Z2 siedliska silnie zniekształcone na skutek źle prowadzonej gospodarki
8. Z3a siedliska przekształcone odwodnione

KLASYFIKACJA GLEB LEŚNYCH POLSKI

Typ 4. AR arenosole 
4.1. ARi arenosole inicjalne
4.2. ARw arenosole właściwe
4.3. ARb arenosole bielicowane

Typ 9. CZ czarne ziemie
9.1. CZms czarne ziemie murszaste
9.2. CZw czarne ziemie właściwe
9.3. CZwy czarne ziemie wyługowane
9.4. CZbr czarne ziemie brunatne

Typ 7. PR pararędziny

ANEKS III. OBJAŚNIENIA
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Nr Symbol OBJAŚNIENIA
7.1. PRi pararędziny inicjalne
7.2. PRw pararędziny właściwe
7.3. PRbr pararędziny brunatne

Typ 10. BR gleby brunatne 
10.1. BRw gleby brunatne właściwe
10.2. BRs gleby szarobrunatne
10.3. BRwy gleby brunatne wyługowane
10.4. BRk gleby brunatne kwaśne
10.5. BRb gleby brunatne bielicowe

Typ 11. P gleby płowe
11.1. Pw gleby płowe właściwe
11.2. Pbr gleby płowe brunatne
11.3. Pb gleby płowe bielicowe
11.4. Pog gleby płowe opadowo-glejowe

Typ 12. RD gleby rdzawe
12.1. RDw gleby rdzawe właściwe
12.2. RDbr gleby rdzawe brunatne
12.3. RDb gleby rdzawe bielicowe

Typ 13. OC ochrowe
Typ 14. B gleby bielicowe 

14.1. Bw gleby bielicowe właściwe
14.2. Blw bielice właściwe
14.3. Bgw gleby glejo-bielicowe właściwe
14.4. Bgms gleby glejo-bielicowe murszaste
14.5. Bgts gleby glejo-bielicowe torfiaste

14.6. Blgw glejo-bielice właściwe
Typ 15. G gleby gruntowo-glejowe

15.1. Gw gleby gruntowo-glejowe właściwe
15.2. Gp gleby gruntowo-glejowe próchniczne
15.3. Grd gleby gruntowo-glejowe z rudą darniową
15.4. Gt gleby gruntowo-glejowe torfowe
15.5 Gts gleby gruntowo-glejowe torfiaste
15.6. Gm gleby gruntowo-glejowe murszowe

15.7. Gms gleby gruntowo-glejowe murszaste
15.8. Gmł gleby gruntowo-glejowe mułowe

Typ 16. OG gleby opadowo-glejowe
16.1. OGw gleby opadowo-glejowe właściwe
16.2. OGb gleby opadowo-glejowe bielicowane
16.3. OGSw gleby stagnoglejowe właściwe
16.4. OGSt gleby stagnoglejowe torfowe
16.5. OGSts gleby stagnoglejowe torfiaste

16.6. OGam gleby amfiglejowe
Typ 17. MŁ gleby mułowe

17.1. MŁw gleby mułowe właściwe
17.2. MŁt gleby torfowo-mułowe
17.3. MŁgy gleby gytiowe

Typ 18. T gleby torfowe

Nr Symbol OBJAŚNIENIA
18.1. Tn gleby torfowe torfowisk niskich
18.2. Tp gleby torfowe torfowisk przejściowych
18.3. Tw gleby torfowe torfowisk wysokich

Typ 19. M gleby murszowe
19.1. Mt gleby torfowo-murszowe
19.2. Mmł gleby mułowo-murszowe
19.3. Mgy gleby gytiowo-murszowe
19.4. Mn gleby namurszowe

Typ 20. MR gleby murszowate
20.1. MRm gleby mineralno-murszowe
20.2. MRw gleby murszowate właściwe
20.3. MRms gleby murszaste

Typ 21. MD mady rzeczne
21.1. MDi mady rzeczne inicjalne
21.2. MDw mady rzeczne właściwe
21.3. MDp mady rzeczne próchniczne
21.4. MDbr mady rzeczne brunatne

Typ 23. D gleby deluwialne
23.1. Di gleby deluwialne inicjalne
23.2. Dw gleby deluwialne właściwe
23.3. Dp gleby deluwialne próchniczne
23.4. Dbr gleby deluwialne brunatne

Typ 24. AK gleby kulturoziemne
24.1. AKrs rigosole 
24.2. AKhs hortisole
24.3. AKl kulturoziemy leśne
24.4. AKb kulturoziemy pobagienne

Typ 25. AU gleby industrioziemne i urbanoziemne
25.1. AUi gleby industrioziemne i urbanoziemne o niewykształconym profilu
25.2. AUp gleby industrioziemne i urbanoziemne próchniczne
25.3. AUpr pararędziny antropogeniczne

Odmiany podtypów gleb
1. gg odmiana gruntowo-glejowa
2. og odmiana opadowo-glejowa
3. p odmiana porolna 
4. pr odmiana porolna reliktowa

Forma próchnicy
1. mr-s mor suchy
2. mr-św mor świeży
3. mr-w mor wilgotny 
4. mr-m mor mokry
5. mdmr-s moder-mor suchy
6. mdmr-św moder-mor świeży
7. mdmr-w moder-mor wilgotny
8. mdmr-m moder-mor mokry

ANEKS III. OBJAŚNIENIA
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Nr Symbol OBJAŚNIENIA
9. md-s moder suchy

10. md-św moder świeży
11. md-w moder wilgotny
12. md-m moder mokry
13. mdml-s moder-mull suchy
14. mdml-św moder-mull świeży
15. mdml-w moder-mull wilgotny
16. mdml-m moder-mull mokry
17. ml-s mull suchy
18. ml-św mull świeży
19. ml-w mull wilgotny
20. ml-m mull mokry
21. inicj. próchnica inicjalna

Poziomy genetyczne
1. O poziom organiczny próchnic nadkładowych i gleb organicznych
2. A poziom próchniczny
3. E poziom wymycia (eluwialny)
4. B poziom wzbogacenia
5. C poziom skały macierzystej
6. G poziom gruntowo-glejowy
7. P poziom bagienny
8. D podłoże mineralne (nielite) gleb organicznych
9. M poziom murszenia

Cechy i właściwości poziomów, podpoziomów i warstw

1. a dobrze zhumifikowana materia organiczna, zakumulowana w mineralnej części gleby  
w warunkach hydromorfologicznych

2. an (antropogeniczny) poziom lub warstwa wytworzona przez człowieka wskutek jego 
działalności gospodarczej poza uprawą roli

3. b poziom kopalny
4. bi poziom biologicznie aktywny
5. br poziom wzbogacenia in situ gleb brunatnych
6. ca akumulacja węglanu wapnia w poziomie skały macierzystej
7. cn wtórna pedogeniczna akumulacja półtoratlenków i węglanów w postaci konkrecji lub 

pieprzów, skupień i innych form
8. cs kumulacja siarczanu wapnia
9. del materiał deluwialny w danym poziomie głównym

10. d poziom darniowy
11. es eluwialne wymycie żelaza i glinu
12. et eluwialne wymycie frakcji ilastej
13. f podpoziom organiczny fermentacyjny z materią częściowo rozłożoną butwiną
14. fe iluwialna akumulacja żelaza w glebach bielicowych i bielicach
15. g cechy oglejenia opadowego
16. gg cechy oglejenia od wód gruntowych

17. h podpoziom zawierający zhumifikowaną dobrze rozłożoną materię organiczną w glebach 
mineralnych

18. in inicjalny poziom mineralny 
19. k warstwa reliktowa kontaktu krioiluwialnego z zamarzniętym podłożem, wytworzona  

w środowisku peryglacjalnym, wzbogacona w Fe, Mg, Al, próchnicę

Nr Symbol OBJAŚNIENIA
20. kn poziom wzbogacony w składniki odżywcze wskutek długotrwałego nawożenia, trwale 

zmieniony

21. kr cechy procesów mrozowych i/lub środowiska peryglacjalnego późnego plejstocenu  
i wczesnego holocenu

22. l podpoziom ściółki leśnej (surowina)
23. mu poziom murszasty z próchnicą mazistą
24. o poziom oksydacyjny
25. or poziom oksydacyjno-redukcyjny
26. ox akumulacja półtoratlenków w poziomach scementowanych (orsztyn, ruda łęgowa itp.)
27. p poziom rozluźniony przez orkę lub inne zabiegi agrotechniczne
28. r poziom redukcyjny
29. re (p) poziom reliktowy, np. Apre
30. rg poziom lub warstwa gleby regulówkowej
31. s iluwialna akumulacja półtoratlenków
32. sa akumulacja soli rozpuszczalnych w wodzie łatwiej niż gips
33. t iluwialna akumulacja frakcji ilastej w glebach mineralnych

34. v nieiluwialne nagromadzenie w środowisku peryglacjalnym żelaza, glinu, manganu, 
próchnicy, niekiedy wzbogacone we frakcję ilastą i pylastą

35. w nasycenie wodą pełne w zasięgu lustra wody
36. x warstwa stwardniała

Symbole gleb organicznych (hydrogenicznych)

1. bg warstwa torfu bór-bagnowego torfowiska wysokiego
2. brz warstwa torfu brzozowego w torfowisku przejściowym
3. e utwór torfiasty lub murszowaty w glebach organiczno-mineralnych
4. gy warstwa gytii
5. mu (mr) utwór murszasty w glebach organiczno-mułowych
6. m (mł) warstwa mułu

7. me warstwa torfu mechowiskowego torfowiska niskiego, zbudowana z mchów brunatnych  
i niskich turzyc

8. ms warstwa torfu mszarnego
9. n warstwa namułów mineralnych

10. ni torf niski
11. ol warstwa torfu olsowego w torfowisku niskim
12. pr warstwa torfu przejściowego
13. t w glebach organicznych oznacza torf
14. wy torf wysoki
15. M1 podpoziom murszowy darniowy, o miąższości do 20 cm, struktura gruzełkowata
16. M2 podpoziom murszowy ziarnisty, o miąższości od 10 do 20 cm, struktura ziarnista
17. M3 podpoziom murszasty grubopryzmatyczny 

Formacje geologiczne

1. Q czwartorzęd
2. Qh holocen

Utwory geologiczne
1. Qt torf
2. Qnt namuły torfiaste
3. Qms mursze

ANEKS III. OBJAŚNIENIA
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4. Qm muły i gytie organiczne
5. Qrd rudy darniowe
6. Qgyw gytie wapienne i kredy jeziorne
7. Qgyi gytie ilaste
8. Qmd mady rzeczne
9. Qhfp piaski rzeczne holoceńskie

10. Qfp piaski rzeczne tarasów plejstoceńskich 
11. Qsp piaski stożków napływowych
12. Qsppy utwory piaszczysto-pyłowe stożków napływowych
13. Qlip piaski jeziorne
14. Qp piaski zwałowe
15. Qfgp piaski wodnolodowcowe (sandrów, kemów i ozów)
16. Qg gliny zwałowe

17. Qgz gliny zwałowe z piaszczysto-pyłowymi pokrywami zwietrzelinowymi (peryglacjalnymi)  
o miąższości 0,5-1,0 m

18. Qbi iły zastoiskowe
19. Qbpy piaszczysto-pyłowe utwory zastoiskowe i limnoglacjalne
20. Qep piaski eoliczne
21. Qwp piaski eoliczne w wydmach
22. Qd deluwia
23. Qpr proluwia
24. Qan utwory antropogeniczne

Symbole grup i podgrup granulometrycznych utworów mineralnych

Utwory bardzo silnie i ekstremalnie szkieletowe (u)

1. uk utwory kamieniste
2. uż utwory żwirowe
3. użk utwory żwirowo-kamieniste
4. upk utwory piaszczysto-kamieniste
5. upż utwory piaszczysto-żwirowe
6. ugk utwory gliniasto-kamieniste
7. ugż utwory gliniasto-żwirowe
8. upyk utwory pyłowo-kamieniste
9. upyż utwory pyłowo-żwirowe

10. uik utwory ilasto-kamieniste
11. uiż utwory ilasto-żwirowe

Piaski (p)

1. pl piasek luźny
2. plż, plk, plżk piasek luźny żwirowy (lub kamienisty albo żwirowo-kamienisty)
3. plm piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych

4. plmż, plmk, 
plmżk

piasek luźny żwirowy z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych (lub 
kamienisty albo żwirowo-kamienisty)

5. ps piasek słabogliniasty

6. psż, psk, 
psżk piasek słabogliniasty żwirowy (lub kamienisty albo żwirowo-kamienisty)

7. psm piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów 
zwięźlejszych

8. pls piasek luźny i słabogliniasty

9. plsż, plsk,
plsżk piasek luźny i słabogliniasty żwirowy (lub kamienisty albo żwirowo-kamienisty)

Nr Symbol OBJAŚNIENIA

10. plsm piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów 
zwięźlejszych

11. plsmż, plsm, 
plsmżk

piasek luźny i słabogliniasty żwirowy z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami 
utworów zwięźlejszych (lub kamienisty albo żwirowo-kamienisty)

12. pg piasek gliniasty

13. pgż, pgk,
pgżk piasek gliniasty żwirowy (lub kamienisty albo żwirowo-kamienisty)

Gliny (g)
1. gp glina piaszczysta 

2. gpż, gpk, 
gpżk glina piaszczysta żwirowa (lub kamienista albo żwirowo-kamienista)

3. gl glina lekka
4. glż, glk, glżk glina lekka żwirowa (lub kamienista albo żwirowo-kamienista)
5. glp glina piaszczysta i lekka 

6. glpż, glpk, 
glpżk glina piaszczysta i lekka żwirowa (lub kamienista albo żwirowo-kamienista)

7. gz glina zwykła

8. gzż, gzk, 
gzżk glina zwykła żwirowa (lub kamienista albo żwirowo-kamienista)

9. gpi glina piaszczysto-ilasta

10. gpiż, gpik, 
gpiżk glina piaszczysto-ilasta żwirowa (lub kamienista albo żwirowo-kamienista)

11. gi glina ilasta
12. giż, gik, giżk glina ilasta żwirowa (lub kamienista albo żwirowo-kamienista)
13. gpii glina piaszczysto-ilasta i ilasta

14. gpiiż, gpiik, 
gpiiżk glina piaszczysto-ilasta i ilasta żwirowa (lub kamienista albo żwirowo-kamienista)

15. gpyi glina pylasto-ilasta

16. gpyiż, gpyik, 
gpyiżk glina pylasto-ilasta żwirowa (lub kamienista albo żwirowo-kamienista)

Pyły (py)

1. pyg pył gliniasty

2. pygż, pygk, 
pygżk pył gliniasty żwirowy (lub kamienisty albo żwirowo-kamienisty)

3. pyz pył zwykły

4. pyzż, pyzk, 
pyzżk pył zwykły żwirowy (lub kamienisty albo żwirowo-kamienisty)

5. pyi pył ilasty

6. pyiż, pyik, 
pyiżk pył ilasty żwirowy (lub kamienisty albo żwirowo-kamienisty)

Iły (i)
1. ip ił piaszczysty
2. ipż, ipk, ipżk ił piaszczysty żwirowy (lub kamienisty albo żwirowo-kamienisty)
3. ipy ił pylasty

4. ipyż, ipyk, 
ipyżk ił pylasty żwirowy (lub kamienisty albo żwirowo-kamienisty)

5. iz ił zwykły
6. izż, izk, izżk ił zwykły żwirowy (lub kamienisty albo żwirowo-kamienisty)
7. ic ił ciężki
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Nr Symbol OBJAŚNIENIA
8. icż, ick, icżk ił ciężki żwirowy (lub kamienisty albo żwirowo-kamienisty)
9. icz ił zwykły i ciężki

10. iczż, iczk, 
iczżk ił zwykły i ciężki żwirowy (lub kamienisty albo żwirowo-kamienisty)

Symbole grup i podgrup utworów organicznych

Torfy (t)

1. tw torf wysoki
2. tp torf przejściowy
3. tn torf niski
4. twm torf wysoki murszejący
5. tpm torf przejściowy murszejący
6. tnm torf niski murszejący

Mursz (ms)
1. ms mursz

Muł i namuł organiczny (mł)
1. mł muł

Gytie (gy)
1. gyw gytia wapienna
2. gyo gytia organiczna
3. gyom gytia organiczno-mineralna

Torf przemieszany z utworem mineralnym
1. t+p torf i piaski
2. t+g torf i gliny
3. t+py torf i pyły
4. t+i torf i iły

Mursz przemieszany z utworem mineralnym
1. ms+p mursz i piaski
2. ms+g mursz i gliny
3. ms+py mursz i pyły
4. ms+i mursz i iły

Muł i namuł przemieszany z utworem mineralnym
1. mł+p muł i piaski
2. mł+g muł i gliny
3. mł+py muł i pyły
4. mł+i muł i iły

Ziarnistość
1. gr gruboziarniste
2. śr średnioziarniste
3. dr drobnoziarniste

Nr Symbol OBJAŚNIENIA
4. bdr bardzo drobnoziarniste
5. rz różnoziarniste

Żwirowatość
1. ż1 słabo żwirowate (6-15% żwiru)
2. ż2 średnio żwirowate (16-35% żwiru)
3. ż3 silnie żwirowate (36-60% żwiru)

Przedziały głębokości w glebach mineralnych
1. / 0-40 cm – płytkie
2. // 40-80 cm – średnio głębokie
3. /// 80-160 cm – głębokie
4. //// poniżej 160 cm – bardzo głębokie

Przedziały głębokości w glebach organicznych
1. / 0-80 cm – płytkie
2. // 80-130 cm – średnio głębokie
3. /// poniżej 130 cm – głębokie

Rzeźba terenu
1. nrw nizinny równy
2. nfl nizinny falisty
3. npg nizinny pagórkowaty
4. nwzg nizinny wzgórzowy

Położenie topograficzne
1. pł płaskie
2. dl dolina rzeki
3. zg zagłębienie
4. zgbo zagłębienie bez odpływu
5. ktl kotlina
6. s stok
7. sd stok dolny
8. sś stok środkowy
9. sg stok górny

10. pds podnóże stoku
11. spl spłaszczenie
12. wch wierzchowina
13. gb grzbiet

Nachylenie
1. st.łag. stok łagodny – do 7%
2. st.poch. stok pochyły – 8-12%
3. st spad. stok spadzisty – 13-17%
4. st.str. stok stromy – 18-30%
5. st.b.str. stok bardzo stromy – 31-45%
6. st.urw. stok urwisty – ponad 45%
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Nr Symbol OBJAŚNIENIA
7. bez określenia

Wystawa
1. N wystawa północna
2. N-E wystawa północno-wschodnia
3. E wystawa wschodnia
4. S-E wystawa południowo-wschodnia
5. S wystawa południowa
6. S-W wystawa południowo-zachodnia
7. W wystawa zachodnia
8. N-W wystawa północno-zachodnia

Przejście
1. osr ostre równe
2. osf ostre faliste
3. osz ostre zaciekowe
4. osk ostre klinowe
5. wyr wyraźne równe
6. wyf wyraźne faliste
7. wyz wyraźne zaciekowe
8. wyk wyraźne klinowe
9. st stopniowe

Układ
1. luz luźny
2. pch pulchny
3. zwz zwięzły
4. zbt zbity

Wilgotność
1. sch sucha
2. św świeża
3. słw słabo wilgotna
4. wlg wilgotna
5. mkr mokra

Oglejenie
1. plm plamiste
2. zac zaciekowe
3. mrm marmurkowate
4. str strefowe
5. cłk całkowite

Frakcja żwirowa [%]
1. - brak

2. sł słabe

3. um średnie

Nr Symbol OBJAŚNIENIA
4. si silne

5. bs bardzo silne

Barwy
1. b biaława

2. jsz jasnoszara

3. sz szara

4. csz ciemnoszara

5. bcsz bardzo ciemnoszara

6. cz czarna

7. jż jasnożółta

8. ż żółta 

9. cż ciemnożółta

10. szż szarożółta

11. ższ żółtoszara

12. jpł jasnopłowa

13. pł płowa

14. brnż brunatnożółta

15. jbrn jasnobrunatna

16. brn brunatna

17. cbrn ciemnobrunatna

18. bcbrn bardzo ciemnobrunatna

19. jbrnsz jasnobrunatnoszara

20. cbrnsz ciemnobrunatnoszara

21. brncz brunatnoczarna

22. oj ochrowa jasna

23. o ochrowa

24. oc ochrowa ciemna

25. rdz rdzawa

26. crdz ciemnordzawa

27. br brązowa

28. brsz brązowoszara

29. jk jasnokasztanowa

30. k kasztanowa

31. ck ciemnokasztanowa

32. w wiśniowa

33. p popielata

34. ol oliwkowa

35. z zielonkawa

36. zsi zielonkawosina

37. si sina

38. szsi szarosina

39. sisz sinoszara
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Nr Symbol OBJAŚNIENIA

Pokrycie (wg skali Braun-Blanqueta)
1. 5 Więcej niż ¾ (ponad 75%) całej powierzchni zdjęcia
2. 4 ½-¾ (50-75%)
3. 3 ¼-½ (25-50%)
4. 2 1/20-¼ (5-25%) – gatunek występuje obficie
5. 1 mniej niż 1/20 (5%) – gatunek występuje dość obficie z większym stopniem pokrycia
6. + gatunek występuje rzadko lub bardzo rzadko z bardzo małym stopniem pokrycia
7. r gatunek występuje sporadycznie, 1-5 egzemplarzy

Gatunek
1. So sosna zwyczajna
2. Sob sosna Banksa
3. Soc sosna czarna
4. Sos sosna smołowa
5. Sow sosna wejmutka
6. Md modrzew
7. Św świerk
8. Jd jodła
9. Dg jedlica (daglezja)

10. Bk buk
11. Db dąb
12. Dbs dąb szypułkowy
13. Dbb dąb bezszypułkowy
14. Dbc dąb czerwony
15. Kl klon
16. Jw jawor
17. Wz wiąz
18. Js jesion
19. Gb grab
20. Brz brzoza
21. Brzb brzoza brodawkowata
22. Brzom brzoza omszona
23. Ol olsza czarna
24. Olsz olsza szara
25. Orz orzech
26. Gr grusza
27. Czr czereśnia
28. Wiś wiśnia
29. Jb jabłoń
30. Sl śliwa
31. Czmzw czeremcha
32. Czmam czeremcha amerykańska
33. Jrz jarzębina
34. Ak grochodrzew (akacja)
35. Tp topola
36. Os osika

Nr Symbol OBJAŚNIENIA
37. Wb wierzba
38. Ksz kasztanowiec
39. Jkl jesionoklon
40. Lp lipa
41. Iwa wierzba iwa
42. berb. berberys
43. bez c. bez czarny
44. bez k. bez koralowy
45. dereń dereń
46. jał. jałowiec
47. kal. kalina
48. krusz. kruszyna
49. lesz. leszczyna
50. lig. ligustr
51. porz. porzeczka czarna
52. p.cz. porzeczka czerwona
53. such. suchodrzew
54. szakł. szakłak
55. świd. świdwa
56. śnieg. śnieguliczka
57. tarn. tarnina
58. trz.b. trzmielina brodawkowata
59. trz.e. trzmielina europejska
60. głóg głóg
61. trzm. trzmielina

Udział

1. + (do 5%)
2. 1 (6-15%)
3. 2 (16-25%)
4. 3 (26-35%)
5. 4 (36-45%)
6. 5 (46-55%)
7. 6 (56-65%)
8. 7 (66-75%)
9. 8 (76-85%)

10. 9 (86-95%)
11. 10 (96-100%)
12. pjd (+) pojedynczo
13. msc. (r) miejscami

Warstwa
1. Ip piętro I
2. IIp piętro II
3. IIIp piętro III
4. podr. podrost
5. po-dp. podrost o charakterze piętra dolnego
6. nal. nalot
7. pods. sztuczne odnowienia pod osłoną

ANEKS III. OBJAŚNIENIA



RADZIM. GRÓD I WIEŚ NA WARTĄ

478 479
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8. p.prod. podsadzenia produkcyjne
9. podsz. podszyt

10. przest. przestoje

Symbol OBJAŚNIENIA

Typy siedliskowe lasu

BMśw1 bór mieszany świeży o bardzo słabym wpływie wody 
LMśw1 las mieszany świeży o bardzo słabym wpływie wody 
LMśw2 las mieszany silnie świeży o słabym wpływie wody
Lśw1 las świeży o bardzo słabym wpływie wody 
Lśw2 las silnie świeży o słabym wpływie wody
Lw1 las umiarkowanie wilgotny pod umiarkowanym wpływem wody gruntowej lub glebowo-opadowej 
Lw2 las silnie wilgotny pod dość silnym wpływem wody opadowej lub glebowo-opadowej 
Lł0 las łęgowy niezalewany o umiarkowanym wpływie wody wskutek braku zalewania
Lł1 las łęgowy zalewany o silnym okresowym wpływie wody
Ol2 ols mokry o silnym wpływie wody gruntowej

Aktualny stan siedliska

N1 siedliska w stanie naturalnym 
N2 siedliska w stanie zbliżonym do naturalnego lub mało zmienionym 
Z1a siedliska porolne
Z1b siedliska zniekształcone na skutek niewłaściwej gospodarki

Podtypy gleb leśnych

BRwy gleby brunatne wyługowane
RDw gleby rdzawe właściwe
RDbr gleby rdzawe brunatne
Bw gleby bielicowe właściwe
Mt gleby torfowo-murszowe
MRm gleby mineralno-murszowe
MRms gleby murszaste
MDw mady rzeczne właściwe
MDbr mady rzeczne brunatne
Dp gleby deluwialne próchniczne
Dbr gleby deluwialne brunatne
AKrs rigosole 

AUi gleby industrioziemne i urbanoziemne o niewykształconym profilu
AUpr pararędziny antropogeniczne

Odmiany podtypów gleb
gg odmiana gruntowo-glejowa
og odmiana opadowo-glejowa
p odmiana porolna 

Symbol OBJAŚNIENIA

Utwory geologiczne

Qt torf
Qms mursze
Qmd mady rzeczne
Qhfp piaski rzeczne holoceńskie
Qfp piaski rzeczne tarasów plejstoceńskich 
Qp piaski zwałowe
Qg gliny zwałowe
Qd deluwia
Qan utwory antropogeniczne

Symbole grup granulometrycznych utworów mineralnych

pl piasek luźny
ps piasek słabogliniasty
psm piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych
pg piasek gliniasty
gp glina piaszczysta 
gpi glina piaszczysto-ilasta

Symbole grup utworów organicznych

tn torf niski
ms mursz

Przedziały głębokości w glebach dla utworów mineralnych

/ 0-40 cm – płytkie
// 40-80 cm – średnio głębokie
/// 80-160 cm – głębokie
//// poniżej 160 cm – bardzo głębokie

Przedziały głębokości w glebach dla utworów organicznych

/ 0-80 cm – płytkie

// 80-130 cm – średnio głębokie

/// poniżej 130 cm – głębokie
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SPIS RYCIN 
Ryc. 1. Archiwalne zdjęcie lotnicze Ostrowa Radzimskiego oraz jego najbliższej okolicy wykonane przez 

niemieckie lotnictwo 17 grudnia 1944 roku (źródło: National Archives and Records Administration 
College Park, MD, USA: RG373/GX11547; oprac. Andrzej Kowalczyk)150

Ryc. 2. Mapa Polski z głównymi ciekami wodnymi i zaznaczonymi miejscowościami, A – „Radzim”, B – „Ra-
dzimia”, C – „Radzimowice”, D – „Radzimów”, 1 – Radzim, osada, gm. Radowo Małe, pow. łobeski, 
woj. zachodniopomorskie, 2 – Radzim, osada, gm. Kamień Krajeński, pow. sępoleński, woj. kujawsko-
-pomorskie, 3 – Radzim, osada leśna/leśniczówka, gm. Oborniki, pow. obornicki, woj. wielopolskie,  
4 – Radzim, osada zaginiona, gm. Pleszew, pow. pleszewski, woj. wielkopolskie, 5 – Radzimia, część 
wsi Wola Rychwalska, gm. Rychwał, pow. koniński, woj. wielkopolskie, 6 – Radzimia, część wsi Nie-
dośpielin, gm. Wielgomłyny, pow. radomszczański, woj. łódzkie, 7 – Radzimowice, wieś, gm. Strzego-
wo, pow. mławski, woj. mazowieckie, 8 – Radzimowice, osada, gm. Bolków, pow. jaworski, woj. dol-
nośląskie, 9 – Radzimów, wieś, gm. Sulików, pow. zgorzelecki, woj, dolnośląskie (wykaz urzędowycH 
nazw miejscowości 2015; rymut, czoPek-koPciucH, Bijak 2015, s. 71-72; oprac. Andrzej Kowalczyk)

Ryc. 3. Usytuowanie Radzimia w kontekście głównych cieków wodnych Polski (oprac. Andrzej Kowalczyk)
Ryc. 4. Fragment mapy topograficznej „Rez. Śnieżycowy Jar (N-33-130-B-b-3) – Białęgi (N-33-130-B-b-4)” wy-

danej w Poznaniu w 2001 roku, w skali 1:10 000, 1 – lokalizacja Radzimia (oprac. Andrzej Kowalczyk)
Ryc. 5. Numeryczny Model Terenu doliny Warty, 1 – lokalizacja dawnej wsi Radzim oraz Ostrowa Radzim-

skiego (źródło: ISOK/ALS, oprac. Mikołaj Kostyrko)
Ryc. 6. Zdjęcie lotnicze przedstawiające teren dawnej wsi Radzim, 1 – lewy brzeg rzeki, dawna wieś,  

1a – miejsce, gdzie znajdował się kościół, 1b – miejsce, gdzie znajdował się cmentarz tzw. nowy,  
1c – miejsce, gdzie znajdowały się zabudowania leśnictwa, 2 – Warta, 3 – fragment Ostrowa Radzim-
skiego, 4 – fragment starorzecza (fot. Mikołaj Kostyrko, oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na 
Lednicy)

Ryc. 7. Widok od północy na Ostrów Radzimski i jego najbliższą okolicę w perspektywie zdjęcia lotniczego, 
1 – prawy brzeg rzeki, widok na las posadzony w latach czterdziestych–pięćdziesiątych XX wieku na 
dawnych polach uprawianych przez mieszkańców Starczanowa, 2 – starorzecze Warty, 3 – wyspa 
radzimska, 4 – Warta, 5 – lewy brzeg rzeki, dawna wieś, (fot. Mikołaj Kostyrko, oprac. Andrzej Kowal-
czyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 8. Plan warstwicowy Ostrowa Radzimskiego i najbliższej okolicy wygenerowany z pochodnych lot-
niczego skanowania laserowego, A – teren objęty badaniami wykopaliskowymi, 1 – starorzecze,  
2 – Ostrów Radzimski, 2a – grodzisko, 3 – koryto Warty, 4 – lewy brzeg rzeki, dawna wieś (źródło: 
ISOK, oprac. Mikołaj Kostyrko i Andrzej Kowalczyk)

Ryc. 9. Numeryczny model terenu z linią cięcia profilowego doliny Warty na wysokości Radzimia (patrz ryc. 
10), 1 – lewy brzeg rzeki, dawna wieś, 2 – koryto rzeki, 3 – Ostrów Radzimski, 4 – starorzecze (źródło: 
ISOK/ALS, oprac. Mikołaj Kostyrko)

Ryc. 10. Przekrój przez dolinę Warty w Radzimiu wygenerowany z danych lotniczego skanowania laserowego 
(patrz ryc. 9), 1 – lewy brzeg rzeki, dawna wieś, 2 – koryto rzeki, 3 – Ostrów Radzimski, 4 – starorzecze 
(źródło: ISOK, oprac. Mikołaj Kostyrko)

Ryc. 11. Fragment mapy „Carte de la Pologne…” pokazującej Oborniki i Murowaną Goślinę, Antonia Rizzi 
Zannoniego z 1772 roku wydanej w Paryżu, miedzioryt kolorowany powierzchniowo, skala około 
1:690 000 (zbiory BU, sygn. 150 556V)

Ryc. 12. Fragment arkuszy XXXX i XLI mapy „Special Carte von Pohlen…” pokazującej Radzim i jego okolicę, 
Theodora Philipa von Pfau z 1778 roku, wydanej w Berlinie, miedzioryt w skali 1:87 500 (oprac. An-
drzej Kowalczyk; zbiory BU, sygn. 253057)

Ryc. 13. Fragment mapy „Mappa specialis… Regna Poloniae et Prussiae a Marchia Nova…” prezentującej Ra-
dzim i okolicę Theodora Philipa von Pfau z 1787 roku, wydanej w Berlinie, miedzioryt kolorowany 
liniowo, skala około 1:175 000 (oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory BU, sygn. M/4101)

Ryc. 14. Szkic w skali 1:1 wykonany na podstawie fragmentu mapy „Mappa szczegulna woiewodztwa po-
znańskiego…” Karola Hermana de Perthéesa z 1791 roku, wydanej w Wilnie w 1804 roku, w skali 
1:225  000 – przerys (zbiory Zakładu Atlasu Historycznego Instytutu Historii im. Tadeusza Man- 
teuffla Polskiej Akademii Nauk), 1 – lasy, 2 – drogi, 3 – miejscowość z kościołem, 4 – rzeki, 5 – miejsco-
wości (oprac. Andrzej Kowalczyk)

150 Zdjęcie zostało pozyskane w ramach grantu realizowanego przez mgr. Mikołaja Kostyrkę, finansowanego przez The 
Kosciuszko Foundation z zasobów National Archives and Records Administration, znajdujących się w Collage Park (stan 
Maryland), USA; patrz jego rozważania w niniejszym tomie.

Ryc. 15. Fragment planu katastralnego gruntów parafialnych i leśnych we wsi Radzim „Karte von den Pfarr – 
Ländereien zu Radzim” z 1846 roku, w skali 1:5 000 (zbiory APP, sygn. Poz I/229)

Ryc. 16. Fragment arkusza 93 mapy „Generalsabskarte Koenigl. Preuss. Generalstab.” przedstawiającej wieś 
Radzim i okolicę, wydanej w Berlinie w latach 1847-1863, litografia, skala 1:100 000 (oprac. Andrzej 
Kowalczyk; zbiory BU, sygn. Up 2230)

Ryc. 17. Fragment planu katastralnego Radzimia „Regierungsbezirk Posen, Kreis Oborniki, Gemarkung Maniewo 
Nr 99” z 1849 roku, z aktualizacjami naniesionymi na mapę w 1858 i 1862 roku, w skali 1:5 000 (oprac.  
Andrzej Kowalczyk; zbiory Starostwa Powiatowego w Obornikach, nr ew. 51-6/6/1/62, 51-6-6-1/63)

Ryc. 18. Fragment planu przedstawiającego południową część kanału radzimskiego pt. „Plan von dem Lin-
ken Wartha-Ufer Radzimer Kanal laengs dem Radzimer Krug Etablissement, Kreises Obornik” z 1853 
roku, w skali 1:2 500 (zbiory APP, sygn. Rej. Poz. I/6105000)

Ryc. 19. Fragment arkusza 1786 i 1858 mapy „Messtischblatt Konigl. Preuss. landesaufn.” przedstawiającej 
Radzim i okolicę, wydanej w Berlinie w 1890 roku, w skali 1:25 000 (oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory 
BU, sygn. Up 2290)

Ryc. 20. Fragmenty map z pierwszej połowy XX wieku, w skali 1: 25 000, pokazujących osadę Radzim i po-
stępujący proces zarastania starorzecza Warty po prawej stronie Ostrowa Radzimskiego, A – frag-
ment mapy „Obóz Ćwiczebny Biedrusko” wydanie prowizoryczne z 1925 roku, reprodukcja z mapy 
niemieckiej w skali 1:25 000 z 1916 roku (zbiory Andrzeja Kowalczyka), B – fragment mapy z 1933 
roku w skali 1:25 000 (zbiory Archiwum Map WIG; oprac. Andrzej Kowalczyk) 

Ryc. 21. Fragment mapy topograficznej „Rez. Śnieżycowy Jar (N-33-130-B-b-3) – Białęgi (N-33-130-B-b-4)” 
obejmującej obszar nieistniejącej wsi Radzim i okolicy, wydanej w Poznaniu w 2001 roku, w skali 
1:10 000 (oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 22. Graficzne przedstawienie Radzimia i najbliższej okolicy na podstawie map pruskich, A – lata czter-
dzieste-sześćdziesiąte XIX wieku, B – lata osiemdziesiąte-dziewięćdziesiąte XIX wieku, 1 – prawy 
brzeg rzeki, pola uprawne mieszkańców Starczanowa, 2 – koryto Warty, 3 – Ostrów Radzimski,  
4 – lewy brzeg rzeki, obszar dawnej wsi, 4a – kościół parafialny, 4b – plebania i folwark parafialny, 
4c – cmentarz tzw. nowy, 4d – zabudowa leśnictwa Radzim, 4e – gospodarstwo prywatne (oprac. 
Andrzej Kowalczyk)

Ryc. 23. Graficzne przedstawienie gęstości pomiarów ALS na 1 m2. Oba zobrazowania przedstawiają te same 
dane, które zostały poddane różnym algorytmom klasyfikującym chmurę punktów. Po lewej klasyfi-
kacja wykonana na potrzeby programu ISOK, po prawej klasyfikacja własna (oprac. Mikołaj Kostyrko)

Ryc. 24. Fragment współczesnego krajobrazu byłej wsi Radzim. Po lewej zdjęcie lotnicze (źródło: geoportal.
gov.pl) oraz po prawej wizualizacja pochodnych ALS (MSII, analiza spadku, cieniowanie z wielu kie-
runków). Strzałki wskazują dwa przykładowe ślady po zabudowie (oprac. Mikołaj Kostyrko)

Ryc. 25. Archiwalne zdjęcie lotnicze wykonane w grudniu 1944 roku, na którym widać pozostałości wsi Ra-
dzim (oznaczone wskaźnikami), 1 – pola uprawne na prawym brzegu Warty (źródło: National Archi-
ves and Records Administration College Park, MD, USA: RG373/GX11547; oprac. Mikołaj Kostyrko)151

Ryc. 26. Interpretacja krajobrazu byłej wsi Radzim na podstawie pochodnych ALS (oprac. Mikołaj Kostyrko)
Ryc. 27. Interpretacja struktury przestrzennej byłej wsi Radzim na podstawie wizualizacji NMT, 1 – gospo-

darstwo 1, 2 – gospodarstwo 2 (oprac. Mikołaj Kostyrko, patrz również ryc. 32)
Ryc. 28. Fragment mapy Messtischblatt „Łukowo, godło 3367” z 1911 roku, w skali 1:25 000 (zbiory Archi-

wum Map Zachodniej Polski; oprac. Mikołaj Kostyrko)
Ryc. 29. Plan przedstawiający organizację przestrzenną zabudowań związanych z leśniczówką w Radzimiu 

z 1911 roku, 1 – budynek mieszkalny, 2 – drewutnia, 3 – studnia, 4 – stodoła, 5 – podwórze, 6 – szopa, 
7 – chlew, 8 – murowana stodoła, 9 – piec, 10 – ogród, 11 – ziemna piwnica, 12 – „wychodek” (zbiory 
APP, sygn. 2279; oprac. Mikołaj Kostyrko)

Ryc. 30. Studnia w dawnej wsi Radzim (fot. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)
Ryc. 31. Plan przedstawiający przekrój przez budynek leśniczówki w Radzimiu z 1911 roku (zbiory APP, sygn. 

2279)
Ryc. 32. Wizualizacja NMT oraz dokumentacja fotograficzna przedstawiająca dzisiejszy stan zachowania 

reliktów zabudowań byłej wsi Radzim, 1 – murowana stodoła, 2 – wolnostojąca piwnica ziemna,  

151 Zdjęcie zostało pozyskane w ramach grantu realizowanego przez mgr. Mikołaja Kostyrkę, finansowanego przez The 
Kosciuszko Foundation.
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3 – budynek mieszkalny, 4 – stodoła, 5 – drewutnia (fot. Andrzej Kowalczyk, oprac. Mikołaj Kostyrko; 
zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 33. Przybliżone miejsce lokalizacji plebanii (oprac. Mikołaj Kostyrko)
Ryc. 34. Fragment mapy przeglądowej trzech oddziałów leśnych w okolicach byłej wsi Radzim (oddziały 59, 

73) oraz ostrowa radzimskiego (230) z widocznym podziałem na oddziały i pododdziały leśne (oprac. 
BIURO URZĄDZANIA LASU I GEODEZJI LEŚNEJ 2017)

Ryc. 35. Jeleń byk w młodnikach na Radzimiu (fot. Hubert Sobalak, zbiory Nadleśnictwa Łopuchówko)
Ryc. 36. Działalność bobrów na Radzimiu (fot. Hubert Sobalak, zbiory Nadleśnictwa Łopuchówko)
Ryc. 37. Obrączkowanie młodych orłów bielików w Nadleśnictwie Łopuchówko. Od lewej Tadeusz Mizera  

i Tomasz Sobalak (fot. Tomasz Bernat, zbiory Nadleśnictwa Łopuchówko)
Ryc. 38. Pierwsza strona rękopisu „Generelle Forst Beschreibung” (Opis Leśnictwa Maniewo) z akt zakonu 

maltańskiego z 1826 roku (zbiory Nadleśnictwa Łopuchówko)
Ryc. 39. Typy i podtypy gleb w okolicy Radzimia (legenda do mapy patrz aneks III; oprac. BIURO URZĄDZA-

NIA LASU I GEODEZJI LEŚNEJ 2017)
Ryc. 40. Nadleśnictwo Łopuchówko, obręb Biedrusko. Profil glebowy nr 255 – gleba murszasta w oddziale 73d 

(BIURO URZĄDZANIA LASU I GEODEZJI LEŚNEJ 2017)
Ryc. 41. Nadleśnictwo Łopuchówko, obręb Biedrusko. Profil glebowy z madą właściwą. Profil nr 252 w oddzia-

le 73o (BIURO URZĄDZANIA LASU I GEODEZJI LEŚNEJ 2017)
Ryc. 42. Nadleśnictwo Łopuchówko, obręb Biedrusko. Widok na zalesienie porolne (byłe łąki i pastwiska); 

olsza odznacza się tu mierną jakością oraz słabym przyrostem (BIURO URZĄDZANIA LASU I GEO-
DEZJI LEŚNEJ 2017)

Ryc. 43. Dąb szypułkowy – pomnik przyrody przy nieistniejącej leśniczówce w Radzimiu (fot. Hubert Soba-
lak, zbiory Nadleśnictwa Łopuchówko)

Ryc. 44.  Dąb szypułkowy – pomnik przyrody naprzeciwko nieistniejącego kościoła w Radzimiu (fot. Hubert 
Sobalak, zbiory Nadleśnictwa Łopuchówko)

Ryc. 45. Kasztanowce przed wejściem do nieistniejącej leśniczówki w Radzimiu (fot. Hubert Sobalak, zbiory 
Nadleśnictwa Łopuchówko)

Ryc. 46. Orzech jadalny obok nieistniejącej leśniczówki w Radzimiu (fot. Hubert Sobalak, zbiory Nadleśnic-
twa Łopuchówko)

Ryc. 47. Radzimski węzeł drogowy na tle sieci drożnej w średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych (dru-
ga połowa X-przełom XV i XVI wieku), 1 – cieki i zbiorniki wodne, 2 – grody, 3 – inne miejscowości, 
4 – główne szlaki wczesnośredniowieczne do połowy XIII wieku, 5 – ważne szlaki ponadlokalne do 
połowy XIII wieku, 6 – główne szlaki późnośredniowieczne i wczesnonowożytne (druga połowa XIII-
-przełom XV i XVI wieku), 7 – ważne szlaki ponadlokalne (druga połowa XIII-przełom XV i XVI wie-
ku), 8 – główne drogi współczesne, 9 – granica między diecezją poznańską a gnieźnieńską 1300 rok 
(za: nowacki 1964, mapa II; oprac. Mieczysław Brust, Andrzej Kowalczyk, Andrzej M. Wyrwa)

Ryc. 48. Fragment litografii Theodora Szulca – widok na Ostrów Radzimski z reliktami grodu (za: zakrzewSki 
1887, s. 10, tabl. 5)

Ryc. 49. Studenci archeologii po wizycie na grodzisku w Radzimiu w kwietniu 1948 roku stoją na podwórzu 
państwa Szafrańskich w Murowanej Goślinie. Od prawej Maria Szafrańska (siedzi), prof. Józef Ko-
strzewski, Włodzimierz Szafrański (na tle okna; zbiory Izby Regionalnej w Murowanej Goślinie)

Ryc. 50. Wczesnośredniowieczny garnek radzimski zdobiony ornamentem antropomorficznym (rys. za: ko-
StrzewSki 1948; fot. Patrycja Silska, zbiory Archiwum Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, oprac. 
Andrzej Kowalczyk)

Ryc. 51. Wizja terenowa pozostałości wsi Radzim (fot. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)
Ryc. 52. Adam Aniołek, w towarzystwie członkiń „Stowarzyszenia Historycznego Grodu Radzim”, prezen-

tuje znaleziony brązowy grot oszczepu (sierpień 2015 roku; fot. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na 
Lednicy)

Ryc. 53. Fragment mapy sytuacyjno-wysokościowej Ostrowa Radzimskiego, 1 – wykop I (części: A, B i C), 
2 – wykop II (II – sondaż II, III – sondaż III; oprac. Andrzej Kowalczyk)

Ryc. 54. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Zestawienie zabytków wydzielonych we-
dług surowca (oprac. Andrzej Kowalczyk)

Ryc. 55. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Zestawienie zabytków wydzielo-
nych według ich funkcji, 1 – elementy stroju, ozdoby i przedmioty osobiste, 2 – przedmioty użytku  
domowego, 3 – narzędzia rolnicze, 4 – przedmioty związane z konstrukcją i wyposażeniem bu-

dynków, 5 – przedmioty związane z wymianą handlową, 6 – elementy uzbrojenia, 7 – elementy  
oporządzenia jeździeckiego, 8 – formy surowca, 9 – przedmioty lub ich fragmenty o nieokreślonej 
funkcji, 10 – przybory do gry (oprac. Andrzej Kowalczyk)

Ryc. 56. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Oznaczenie graficzne stref naczynia  
(A-H) i wydzielonych grup ceramiki (1-11)152, A – dno, B – krawędź dna z dolną częścią brzuśca,  
C – dolna część brzuśca, D – załom brzuśca, E – szyjka, F – wylew, G – ucho, H – uchwyt pokrywki, 
1 – ceramika ręcznie lepiona (kultura ceramiki sznurowej), 2 – ceramika ręcznie lepiona (kultura łu-
życka), 3 – ceramika wczesnośredniowieczna wykonana techniką lepienia, na której nie stwierdzo-
no śladów obtaczania i/lub wczesnośredniowieczna wykonana techniką lepienia a następnie czę-
ściowo obtaczana, 4 – ceramika wczesnośredniowieczna wykonana techniką lepienia, na której nie 
stwierdzono śladów obtaczania, 5 – ceramika wczesnośredniowieczna wykonana techniką lepienia 
a następnie częściowo obtaczana (w tym obtaczana przykrawędnie i co najmniej do strefy najwięk-
szej wydętości brzuśca), 6 – ceramika wczesnośredniowieczna całkowicie obtaczana, 7 – ceramika 
późnośredniowieczna wykonana metodą pierścieniowo-taśmową lub taśmowo-ślizgową a następ-
nie całkowicie obtoczona na kole garncarskim, tzw. tradycyjna, 8 – ceramika późnośredniowieczna 
wykonana metodą taśmowo-ślizgową a następnie silnie formująco obtaczana lub toczona stalowo-
szara, 9 – późnośredniowieczna kamionka toczona, 10 – ceramika nowożytna toczona stalowoszara, 
11 – ceramika nowożytna toczona ceglasta (oprac. Andrzej Kowalczyk)

Ryc. 57. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Profil północny wykopu I, 1 – granice 
wydzielonych warstw, 2 – bryły polepy, 3 – kamienie, 4 – numeracja warstw i obiektów, 5 – brunatna 
próchnica przemieszana z drobnoziarnistym piaskiem barwy żółtej, 6 – spiaszczona, ciemnobrunat-
na próchnica przemieszana w układzie drobnoplamistym z białożółtym żwirem drobnoziarnistym  
i dużą ilością węgli drzewnych, 7 – spiaszczona próchnica w układzie jednolitym barwy jasnobrunat-
nej przechodzącej w dolnych partiach w czarną, 8 – żółty, drobnoziarnisty piasek przemieszany z bru-
natną próchnicą i niewielką ilością węgli drzewnych, 9 – piasek o jednorodnej konsystencji i luźnej 
teksturze barwy białoszarej, 10 – szary piasek z dodatkiem brunatnej próchnicy, 11 – ciemnobrunat-
na próchnica ze spalenizną i węglami drzewnymi, 12 – spiaszczona próchnica barwy żółtobrunatnej 
z dodatkiem węgli drzewnych, 13 – jasnobrunatna próchnica z niewielką ilością węgli drzewnych, 
14 – brunatna próchnica przemieszana z niewielką ilością drobnoziarnistego piasku barwy białej,  
15 – próchnica czarnobrunatna, 16 – piasek białożółty z rdzawymi plamami i orsztynem przemie-
szany z brunatną próchnicą, 17 – piasek białożółty z rdzawymi plamami i orsztynem, 18 – próchnica 
leśna jednorodna o ciemnobrunatnej barwie (rys. Bartłomiej Haraj, oprac. Andrzej Kowalczyk)

Ryc. 58. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Profil zachodni sondażu III i wykop II,  
1 – granice wydzielonych warstw, 2 – kamienie, 3 – bryły polepy, 4 – glina, 5 – drewno, 6 – smużki 
szarej gliny bądź brunatnej próchnicy, 7 – numeracja warstw i obiektów, 8 – piasek jasnożółty prze-
mieszany z jasnobrunatną próchnicą, 9 – próchnica jasnobrunatna silnie spiaszczona, 10 – próchnica 
czarnobrunatna przemieszana z drobnoziarnistym piaskiem barwy żółtej, 11 – próchnica czarnobru-
natna, 12 – próchnica siwobrunatna silnie spiaszczona, 13 – piasek siwy, drobnoziarnisty, przemie-
szany z brunatną próchnicą, 14 – czarna spalenizna z węglami drzewnymi, 15 – piasek barwy żółtej, 
siwożółtej i brunatnosiwej (wypełnisko niejednorodne) ze smużkami szarej gliny bądź brunatnej 
próchnicy, 16 – próchnica brunatna przemieszana z żółtym piaskiem, 17 – próchnica czarnobrunatna 
z niewielką ilością żółtego piasku i węglami drzewnymi, 18 – próchnica jasnobrunatna spiaszczo-
na, 19 – próchnica czarnobrunatna z pojedynczymi węglami drzewnymi, 20 – próchnica czarna, 
21 – piasek żółtopomarańczowy drobnoziarnisty z rdzawymi plamami, 22 – humus leśny brunatny, 
spiaszczony, 23 – próchnica czarnobrunatna przemieszana z żółtym piaskiem, drewnem (zachowa-
ne w postaci „sprasowanych” zwarto przylegających do siebie węgli drzewnych) i gliną (rys. Marta  
Milewska, Joanna Guźniczak, Martyna Krzak, oprac. Andrzej Kowalczyk)

Ryc. 59. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Profil północny wykop II, 1 – granice 
wydzielonych warstw, 2 – kamienie, 3 – bryły polepy, 4 – smużki szarej gliny bądź brunatnej próch-
nicy, 5 – numeracja warstw i obiektów, 6 – piasek jasnożółty przemieszany z jasnobrunatną próch-
nicą, 7 – próchnica jasnobrunatna silnie spiaszczona, 8 – próchnica czarnobrunatna przemieszana 
z drobnoziarnistym piaskiem barwy żółtej, 9 – próchnica czarnobrunatna z kamieniami, polepą  
i węglami drzewnymi, 10 – próchnica czarnobrunatna, 11 – piasek żółty ze smużkami szarej gli-
ny i brunatnej próchnicy, 12 – próchnica siwobrunatna silnie spiaszczona, 13 – piasek siwy, drob-

152 Oznaczenia graficzne umieszczono na tablicach przy rysunkach prezentujących ceramikę naczyniową zaklasyfikowaną do 
danej grupy.
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noziarnisty przemieszany z brunatną próchnicą, 14 – czarna spalenizna z węglami drzewnymi,  
15 – piasek barwy żółtej, siwożółtej i brunatnosiwej (wypełnisko niejednorodne) ze smużkami 
szarej gliny bądź brunatnej próchnicy, 16 – próchnica jasnobrunatna przemieszana z żółtym pia-
skiem, 17 – próchnica czarnobrunatna z niewielką ilością żółtego piasku i węglami drzewnymi, 
18 – próchnica jasnobrunatna spiaszczona, 19 – próchnica czarna, 20 – piasek żółtopomarańczowy 
drobnoziarnisty z rdzawymi plamami, 21 – humus leśny brunatny, spiaszczony (rys. Marta Milew-
ska, Joanna Franczak, Martyna Krzak, oprac. Andrzej Kowalczyk)

Ryc. 60. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Wschodnia część profilu południowego 
wykopu II, 1 – granice wydzielonych warstw, 2 – kamienie, 3 – bryły polepy, 4 – smużki szarej gli-
ny bądź brunatnej próchnicy, 5 – numeracja warstw i obiektów, 6 – próchnica jasnobrunatna prze-
mieszana z żółtym piaskiem, 7 – próchnica jasnobrunatna silnie spiaszczona, 8 – próchnica czarno-
brunatna przemieszana z drobnoziarnistym piaskiem barwy żółtej, 9 – próchnica czarnobrunatna 
z kamieniami, polepą i węglami drzewnymi, 10 – próchnica czarnobrunatna, 11 – piasek żółty ze 
smużkami szarej gliny i brunatnej próchnicy, 12 – humus leśny brunatny, spiaszczony, 13 – kamienie, 
polepa, węgle drzewne przemieszane z niewielką ilością czarnobrunatnej próchnicy i gliny (rys. Mar-
ta Milewska, oprac. Andrzej Kowalczyk)

Ryc. 61. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Profil północny wykop II, 1 – calec,  
2 – obiekt 22/2012, 3 – obiekt 23/2012, 4 – warstwa X, 5 – warstwa IX, 6 – warstwa VIIIa, 7 – warstwa 
VIII, 8 – warstwa VIIa, 9 – warstwa VII, 10 – warstwa VIa, 11 – warstwa VI, 12 – warstwa V, 13 – 
warstwa IV, 14 – warstwa IIb, 15 – warstwa III, 16 – warstwa IIa, 17 – warstwa Ib, 18 – warstwa Ia  
(2012 rok; fot. i oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 62. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Rzut płaski w wykopie II na poziomie 
calca i obiektów kultury łużyckiej, 1 – calec, 2 – obiekt 22/2012, 3 – obiekt 23/2012, 4 – warstwa X, 
5 – warstwa IX, 6 – warstwa VIIIa, 7 – warstwa VIII (2012 rok; fot. i oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory 
MPP na Lednicy)

Ryc. 63. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Profile obiektów 23/2012 i 22/2012,  
1 – calec, 2 – obiekt 22/2012, 3 – obiekt 23/2012, 4 – warstwa X, 5 – warstwa IX, 6 – warstwa VIII 
(2012 rok; fot. i oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 64. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Rzut płaski w wykopie II na poziomie 
warstwy X i obiektów odkrytych na jej poziomie, 1 – obiekt 8/09, 2 – warstwa X, 3 – obiekt 10/2012, 
4 – obiekt 13/2012, 5 – obiekt 11/2012, 6 – obiekt 12/2012, 7 – obiekt 17/2012, 8 – obiekt 15/2012, 
9 – obiekt 16/2012, 10 – obiekt 14/2012, 11 – obiekt 18/2012, 12 – obiekt 19/2012, 13 – warstwa IX, 
14 – 21/2012 (2012 rok; fot. i oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 65. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Wykop II i sondaż III, rzut płaski na po-
ziomie warstwy X i odkrytych obiektów, 1 – granice wydzielonych warstw, 2 – kamienie, 3 – wyso-
kość w m n.p.m., 4 – numeracja warstw i obiektów, 5 – próchnica czarnobrunatna z niewielką ilością 
żółtego piasku i węglami drzewnymi, 6 – próchnica czarnobrunatna z pojedynczymi węglami drzew-
nymi, 7 – żółty piasek przemieszany z czarną próchnicą, 8 – czarnobrunatna spiaszczona próchnica  
z węglami drzewnymi, 9 – próchnica brunatna przemieszana z żółtym piaskiem, 10 – próchnica  
jasnobrunatna spiaszczona (rys. Aleksandra Piasta, Marta Milewska, Martyna Krzak, Joanna Fran-
czak, Dawid Guźniczak, oprac. Andrzej Kowalczyk)

Ryc. 66. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Rzut płaski w wykopie II na poziomie 
warstwy VIIIa i dwóch warstw kamieni, 1 – obiekt 8/2009, 2 – warstwa VIIIa 3 – warstwa kamie-
ni, które tworzyły ławę kamienną bez obudowy skrzyni wału grodu wczesnośredniowiecznego  
(2012 rok; fot. i oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 67. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Widok na trzy warstwy nadpalonych 
dębowych belek ułożonych w przekładkę, odkrytych w sondażu III na poziomie warstwy VIII  
(2009 rok, fot. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 68. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Fragment profilu południowego i zachod-
niego w sondażu III, 1 – calec, 2 – warstwa X, 3 – obiekt 10/2009, 4 – warstwa IX, 5 – warstwa VIII, 
5a – warstwa VIII widok na piasek z brunatnymi smużkami, wypełnisko skrzyni wałowej w profilu 
prostokątnej o wysokości ponad 1 m, 6 – obiekt 9/2009, 7 – warstwa VIIa, 8 – warstwa VII (2012 rok; 
fot. i oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 69. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Rzut płaski w wykopie II na poziomie 
warstw VIII i VIIa, 1 – warstwa VIII, 1a-1c – relikty skrzyń wałowych, 2 – warstwa VIIa (relikt po-
żaru, który strawił zabudowę grodu wczesnopiastowskiego), 3 warstwa V (relikty skrzyni wałowej; 
2012 rok; fot. i oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 70. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Rzut płaski w wykopie II na poziomie 
warstw VIII i VIIa, 1 – warstwa VIII, 1a-1b – relikty skrzyń wałowych, 2 – warstwa VIIa, 3 – warstwa 
VII, 4 – warstwa VIa, 5 – warstwa VI (2012 rok; fot. i oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 71. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Wykop II i sondaż III, rzut płaski na po-
ziomie warstw VIII-IV i odkrytych obiektów, 1 – granice wydzielonych warstw, 2 – kamienie, 3 – bry-
ły polepy, 4 – smużki szarej gliny bądź brunatnej próchnicy, 5 – wysokość w m n.p.m., 6 – numeracja 
warstw i obiektów, 7 – piasek żółty ze smużkami szarej gliny i brunatnej próchnicy, 8 – próchnica 
siwobrunatna silnie spiaszczona, 9 – brunatna próchnica przemieszana z siwym piaskiem, 10 – ciem-
nobrunatna spiaszczona próchnica z węglami drzewnymi i siwym popiołem, 11 – piasek barwy 
żółtej, siwożółtej i brunatnosiwej (wypełnisko niejednorodne) ze smużkami szarej gliny bądź bru-
natnej próchnicy, 12 – czarna próchnica, 13 – glina żółta, pomarańczowa lub czerwona z polepą po-
marańczową, siwym popiołem i węglami drzewnymi, 14 – próchnica czarnobrunatna, spiaszczona,  
15 – próchnica czarnobrunatna z kamieniami, polepą i węglami drzewnymi, 16 – próchnica czarno-
brunatna (rys. Aleksandra Piasta, Marta Milewska, Martyna Krzak, Joanna Franczak, Dawid Guźni-
czak, oprac. Andrzej Kowalczyk)

Ryc. 72. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Rzut płaski obiektu 5/2012, 1 – obiekt 
5/2012, 2 – warstwa VIII, 3 – warstwa VI (2012 rok; fot. i oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na 
Lednicy)

Ryc. 73. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Profil obiektu 5/2012, 1 – obiekt 5/2012, 
2 – warstwa VIII, 3 – warstwa VI (2012 rok; fot. i oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 74. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Rzut płaski obiektu 6/2012, 1 – obiekt 
6/2012, 2 – obiekt 8/2012, 3 – warstwa VI, 4 – obiekt 5/2012, 5 – warstwa VIII, 6 – obiekt 5/2009 
(2012 rok; fot. i oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 75. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Profil zachodni obiektu 6/2012 i 8/2012, 
1 – obiekt 6/2012, 2 – obiekt 8/2012, 3 – warstwa VI, 4 – warstwa VIa, 5 – warstwa VII (2012 rok, fot. 
i oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 76. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Rzut płaski obiektu 1/2009, 1 – obiekt 
1/2009, 2 – warstwa VI (2009 rok; fot. i oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 77. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Profil obiektu 1/2009, 1 – obiekt 1/2009, 
2 – warstwa VI (2009 rok; fot. i oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 78. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Wykop II i sondaż III, rzut płaski na po-
ziomie warstwy III-IIb i odkrytych obiektów, 1 – numeracja warstw i obiektów, 2 – kamienie, 3 – gli-
na, 4 – relikty pieców zachowanych w postaci polepy i gliny, 5 – wysokość w m n.p.m., 6 – czarnobru-
natna próchnica z kamieniami, polepą, gliną i węglami drzewnymi, 7 – drewno (zachowane w postaci 
„sprasowanych” zwarto przylegających do siebie węgli drzewnych), 8 – polepa, 9 – czarna próchnica 
z węglami drzewnymi i niewielką ilością żółtego piasku, 10 – czarnobrunatna próchnica przemiesza-
na z drobnoziarnistym piaskiem barwy żółtej, 11 – żółtosiwy piasek przemieszany z niewielką ilością 
próchnicy czarnobrunatnej, 12 – przybliżony obszar obiektu (rys. Alicja Moszycka, Magdalena Pła-
czek, Patrycja Jakubczyk, oprac. Andrzej Kowalczyk)

Ryc. 79. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Widok na relikty budowli odkrytych na 
poziomie warstwy III i IIb, 1 – relikty obiektu 1/2003, 2 – warstwa III, 3 – pozostałości chaty zrębowej 
nr 1B, 4 – warstwa IIb (2006 rok; fot. Kosma Kościesza-Kosmowski, oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory 
MPP na Lednicy)

Ryc. 80. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Widok od południa na relikty budowli 
(obiekty 1A i 1B) odkrytych na poziomie warstwy IIb, 1 – relikty chaty 1B, 2 – relikty chaty 1A,  
2a – pozostałości pieca, 2b – szczątki drewnianej podłogi, 3 – warstwa III, 4 – relikty przewróconej 
ściany, 5 – warstwa IIb (2008 rok; fot. i oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 81. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina, sondaż III. Widok na relikty obiek-
tu 2/2003 odkryte na poziomie warstwy IIa, 1 – kamienny fundament ściany zachodniej obiektu 
2/2003, 2 – warstwa IIa, 3 – wnętrze obiektu 2/2003 (2008 rok; fot. i oprac. Andrzej Kowalczyk; zbio-
ry MPP na Lednicy)

Ryc. 82. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Korelacja współwystępowania rodzajów 
ukształtowania ścianki wylewów z typem zwieńczenia krawędzi (oprac. Łukasz Kaczmarek na podsta-
wie zasad klasyfikacji materiałów ceramicznych, por. ignaczak 2002; czeBreszuk, kośko, szmyt 2006)

Ryc. 83. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Udział poszczególnych typów den (oprac. 
Łukasz Kaczmarek na podstawie zasad klasyfikacji materiałów ceramicznych, por. ignaczak 2002; 
czeBreszuk, kośko, szmyt 2006)
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Ryc. 84. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Osełka kamienna datowana na IV/V 
EB-V EB/Ha C (około 900-800 rok p.n.e – około 600 rok p.n.e.; fot. Mariola Jóźwikowska, oprac. An-
drzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 85. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Wykop II, warstwa VIII – igła kościana 
(fot. Mariola Jóźwikowska, oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 86. Ostrów Radzimski. Radzim stan 1. gm. Murowana Goślina. Przegląd motywów zdobniczych na cera-
mice wczesnośredniowiecznej (oprac. Andrzej Kowalczyk) 

Ryc. 87. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Nóż żelazny z ornamentowaną moty-
wem wici roślinnych obrączką rękojeści z około połowy XII wieku (fot. Mariola Jóźwikowska, oprac. 
Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 88. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Misa żelazna (fot. Mariola Jóźwikowska, 
oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 89. Analiza widoczności z plateau kopca na Ostrowie Radzimskim, uzyskana na podstawie numeryczne-
go modelu terenu. Analizie poddano współczesną rzeźbę terenową Ostrowa Radzimskiego oraz jego 
najbliższego krajobrazu. Punkt obserwatora znajduje się na wysokości 1,7 m nad poziomem gruntu 
(źródło: ISOK/ALS, oprac. Mikołaj Kostyrko)

Ryc. 90. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Bryła polepy z negatywami konstrukcji 
drewnianych z reliktów obiektu 1/2003 (fot. i oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 91. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Fragment kościanego grzebienia (fot. 
Mariola Jóźwikowska, oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 92. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Udział grup naczyń w zespole ceramiki z 
poziomu 5, 1 – ceramika kultury łużyckiej, 2 – ceramika wczesnośredniowieczna całkowicie ręcznie 
lepiona i częściowo obtaczana, 3 – ceramika wczesnośredniowieczna całkowicie obtaczana (oprac. 
Andrzej Kowalczyk)

Ryc. 93. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Sprzączka żelazna (fot. Mariola Jóźwi-
kowska, oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 94. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Sierp żelazny (fot. Mariola Jóźwikowska, 
oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 95. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Klucz żelazny (fot. Mariola Jóźwikowska, 
oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 96. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Wykop II. Udział liczebny poszczególnych 
grup naczyń w zespole ceramiki z poziomu 6, 1 – ceramika kultury łużyckiej, 2 – ceramika wczes- 
nośredniowieczna całkowicie ręcznie lepiona i częściowo obtaczana, 3 – ceramika wczesnośrednio-
wieczna całkowicie obtaczana przeżywająca się w początkowych stadiach późnego średniowiecza,  
4 – ceramika późnośredniowieczna tradycyjna, 5 – ceramika późnośredniowieczna stalowoszara 
silnie formująco obtaczana, 6 –późnośredniowieczna kamionka toczona, 7 – ceramika nowożytna 
ceglasta toczona (oprac. Andrzej Kowalczyk)

Ryc. 97. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Wykop II. Udział liczebny poszczegól-
nych grup naczyń w zespole ceramiki z warstwy IIb i obiektów odkrytych na jej poziomie, 1 – ce-
ramika kultury łużyckiej, 2 – ceramika wczesnośredniowieczna całkowicie ręcznie lepiona i/lub 
częściowo obtaczana, 3 – ceramika wczesnośredniowieczna całkowicie obtaczana przeżywająca się  
w początkowych stadiach późnego średniowiecza, 4 – ceramika późnośredniowieczna tradycyjna, 
5 – ceramika późnośredniowieczna stalowoszara (oprac. Andrzej Kowalczyk)

Ryc. 98. Ostrów Radzimski. Radzim stan 1. gm. Murowana Goślina. Przegląd motywów zdobniczych na cera-
mice późnośredniowiecznej (oprac. Andrzej Kowalczyk) 

Ryc. 99. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Fragment wylewu naczynia kamion-
kowego z południowej Dolnej Saksonii datowanego na pierwszą połowę XIV wieku (fot. i oprac.  
Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 100. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Nóż żelazny (fot. Mariola Jóźwikowska, 
oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 101. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Brązowy trzewik pochwy miecza z dru-
giej połowy XIII wieku (rys. Paweł Sankiewicz; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 102. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Brązowy pierścionek ze szklanym 
oczkiem (fot. Mariola Jóźwikowska, oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 103. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Wykop II, schematyczne zestawienie 
struktur w ramach wydzielonych poziomów osadniczych, 1 – granice wykopu i wydzielonych jedno-
stek stratygraficznych, 2 – jednostki przypisane poziomom, 3 – obiekty odkryte poniżej lub powyżej 
przedstawionego rzutu płaskiego, 4 – wydzielone pozostałości budowli naziemnych (oprac. Andrzej 
Kowalczyk)

Ryc. 104. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Przegląd form naczyń glinianych z po-
szczególnych poziomów osadniczych (oprac. Andrzej Kowalczyk)

Ryc. 105. Rekonstrukcja skupisk osadniczych tzw. małych jednostek osadniczych do połowy X wieku, 1 – gród, 
2 – osada, 3 – przybliżone granice małej jednostki osadniczej, 4 – gród domniemany i niepewny,  
5 – inna miejscowość, 6 – stanowisko nieokreślone, 7 – obszar lasów i bagien z XIV-XVI wieku (za: 
HŁadyŁowicz 1932), 8 – obszar lasów i bagien z XIX-początków XX wieku (za: HŁadyŁowicz 1932; oprac. 
nauk. Mieczysław Brust, oprac. graf. Andrzej Kowalczyk)

Ryc. 106. Hipotetyczne granice opoli XI-XII wiek, 1 – gród domniemany i niepewny, 2 – inna miejscowość,  
3 – gród, 4 – osada, 5 – cmentarzysko, 6 – hipotetyczna granica opola, 7 – skarb, 8 – obszar lasów  
i bagien z XIV-XVI wieku (za: HŁadyŁowicz 1932), 9 – obszar lasów i bagien z XIX-początków XX wieku 
(za: HŁadyŁowicz 1932), 10 – stanowisko nieokreślone (oprac. nauk. Mieczysław Brust, oprac. graf. 
Andrzej Kowalczyk)

Ryc. 107. Opole chojnickie z 1388 roku, 1 – miejscowość wymieniona w dokumencie z 1388 roku, 2 – przypusz-
czalny zasięg terytorium opola chojnickiego, 3 – osada istniejąca w 1388 roku a pominięta w wykazie 
miejscowości opola chojnickiego, 4 – obszar lasów i bagien z XIV-XVI wieku (za: HŁadyŁowicz 1932), 
5 – inna miejscowość, 6 – obszar lasów i bagien z XIX-początków XX wieku (za: HŁadyŁowicz 1932; 
oprac. nauk. Mieczysław Brust, oprac. graf. Andrzej Kowalczyk)

Ryc. 108. Kasztelania radzimska w XII-XIV wieku, 1 – ośrodek kasztelanii, 2 – osada opola chojnickiego z 1388 
roku, 3 – osady o nazwach służebnych, miejscowości potwierdzone po raz pierwszy w źródłach,  
4 – XII wiek, 5 – XIII wiek, 6 – XIV wiek, 7 – XV wiek, 8 – inne miejscowości, 9 – granica diecezjalna 
poznańsko-gnieźnieńska, 10 – szlaki wczesnośredniowieczne, 11 – hipotetyczny zasięg kasztelanii 
rogozińskiej i radzimskiej, 12 – szlaki powstałe w XII/XIII-XIV wieku, 13 – obszar lasów i bagien  
z XIV-XVI wieku (za: HŁadyŁowicz 1932), 14 – obszar lasów i bagien z XIX-początków XX wieku  
(za: HŁadyŁowicz 1932; oprac. nauk. Mieczysław Brust, oprac. graf. Andrzej Kowalczyk)

Ryc. 109. Liczba chrztów, ślubów i pogrzebów mieszkańców Radzimia w kościele parafialnym (oprac. Michał 
Skoczyński)

Ryc. 110. Mapa okolic Radzimia z akt konsystorza poznańskiego, z około połowy XIX wieku (zbiory AAP)
Ryc. 111. Barokowy obraz Matki Boskiej z dzieciątkiem, zwanej według tradycji radzimską, z XVII wieku, 

obecnie wystawiony w kościele w Maniewie (fot. Mariola Jóźwikowska; zbiory MPP na Lednicy)
Ryc. 112. Drewniana figura św. Mikołaja biskupa z kościoła w Maniewie, popiersie z XVIII wieku, tułów wraz  

z kończynami z XIX wieku (fot. Mariola Jóźwikowska; zbiory MPP na Lednicy)
Ryc. 113. Relikwiarz z fragmentami kości ułożonymi na pluszu i ujętymi w ornament z wyciętego pozłacane-

go papieru oraz opatrzony napisem „Nicolaus Ep[iscopus]”w figurze św. Mikołaja biskupa z kościoła  
w Maniewie (fot. Mariola Jóźwikowska; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 114. Mitra z XVIII wieku z rzeźby św. Mikołaja z kościoła w Maniewie – srebrna, pozłacana, bogato zdo-
biona ornamentem roślinnym (fot. Mariola Jóźwikowska, oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na 
Lednicy)

Ryc. 115. Srebrny, pozłacany kielich mszalny z pierwszej ćwierci XVI wieku z kościoła w Maniewie (fot. Mario-
la Jóźwikowska, oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 116. Barokowa patena z XVII-XVIII wieku z kościoła w Maniewie (fot. Mariola Jóźwikowska, oprac.  
Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 117. Dwa mosiężne lichtarze z przełomu XVI i XVII wieku z kościoła w Maniewie (fot. Mariola Jóźwikow-
ska, oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 118. Srebrna plakietka wotywna z kościoła w Maniewie, z wizerunkiem Matki Boskiej Turskiej i modlącego 
się do niej fundatora (fot. Mariola Jóźwikowska, oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 119. Relikwiarz z wygrawerowanym napisem: „XJ Rybiński 1793” znajdujący się w zwieńczeniu pomnika 
grobu księdza prałata Stanisława Krygiera w sąsiedztwie kościoła w Maniewie (fot. Mariola Jóźwi-
kowska, oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 120. Tłok pieczętny Urzędu Stanu Cywilnego parafii radzimskiej, datowany na lata 1807-1815, z napisem 
w otoku: „URZĄD DO AKTOW STANU CYWILNEGO GMINY RADZIMSKIEY” (oprac. Andrzej Kowal-
czyk; zbiory APP)
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Ryc. 121. Odcisk tuszowy pieczęci parafii Radzim z napisem w otoku: „SIGIL* ECCL*PAROCHIALIS*RADZI-
MIENSIS*1796+”, z pierwszej połowy XIX wieku (zbiory APP, sygn. 3)

Ryc. 122. Odcisk lakowy pieczęci parafii Radzim z napisem w otoku „SIGIL* ECCL*PAROCHIALIS*RADZI-
MIENSIS*1796+”, z pierwszej połowy XIX wieku (oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory AAP, sygn.  
KA 44-1)

Ryc. 123. Domniemana lokalizacja kościoła pw. św. Mikołaja i św. Barbary w Radzimiu na planie wygenerowa-
nym z pochodnych lotniczego skanowania laserowego (oprac. Mikołaj Kostyrko), 1 – plan architekto-
niczny kościoła (oprac. Andrzej Kowalczyk)

Ryc. 124. Rekonstrukcja planu architektonicznego kościoła św. Mikołaja i św. Barbary w Radzimiu wraz  
z zaznaczeniem kluczowych elementów jego wyposażenia, wykonany na podstawie danych z wi-
zytacji parafii, I – połowa XVII wieku, II – przełom XVIII/XIX wieku, 1 – zarys budynku, 2 – ołtarz,  
3 – chrzcielnica, 4 – ambona, 5 – konfesjonał, A – ołtarz główny z przedstawieniem Matki Boskiej  
i św. Mikołaja, B – ołtarz główny z przedstawieniem (rzeźbą i/lub obrazem) św. Mikołaja, C – ołtarz  
z obrazem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, później obrazem św. Barbary, D – ołtarz boczny  
z obrazem Matki Boskiej Turskiej, E – ołtarz boczny z obrazem Ukrzyżowania Jezusa Chrystusa 
(oprac. Andrzej Kowalczyk, Michał Skoczyński)

Ryc. 125. Radzim z początku XIX wieku. Artystyczna wizja fragmentu wsi, stworzona na podstawie analiz 
historycznych i współczesnych źródeł. Na pierwszym planie kościół i plebania, w tle Warta, Ostrów 
Radzimski z grodziskiem, w głębi młyn z jazami oraz dom młynarza z budynkiem gospodarczym (rys. 
Adam Drogomirecki)

Ryc. 126. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Awers i rewers denara krzyżowego typu 
VII – z pastorałem (fot. Mariola Jóźwikowska, oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 127. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Awers i rewers denara krzyżowego typu 
VII – z pastorałem (fot. Mariola Jóźwikowska, oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 128. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Awers i rewers denara krzyżowego typu 
V – z krzyżem perełkowym (fot. Mariola Jóźwikowska, oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na 
Lednicy)

Ryc. 129. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Awers i rewers naśladownictwa denara 
kolońskiego (fot. Mariola Jóźwikowska, oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 130. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Awers i rewers brakteatu guziczkowego 
(fot. Mariola Jóźwikowska, oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 131. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Awers i rewers szeląga koronnego (fot. 
Mariola Jóźwikowska, oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 132. Brązowy grot włóczni wydobyty z koryta Warty w 2015 roku w okolicy Radzimia (fot. Mariola Jóźwi-
kowska, oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 133. Żelazny miecz znaleziony w końcu XIX wieku w Warcie w okolicy Radzimia (fot. Patrycja Silska, 
zbiory Muzeum Archeologicznego w Poznaniu)

Ryc. 134. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Trzewik pochwy miecza nr id.  
MPP/A/2/09 (fot. i oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 135. Topór żelazny znaleziony w pobliżu Radzimia w korycie Warty pod koniec XIX wieku (fot. i oprac. 
Andrzej Kowalczyk, zbiory Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie)

Ryc. 136. Topór żelazny znaleziony w korycie Warty w pobliżu Radzimia w 2015 roku (fot. Mariola Jóźwikow-
ska, oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 137. Grot włóczni (oprac. Andrzej Kowalczyk, za: jaSnoSz 1984, s. 89, ryc. 174a:6)
Ryc. 138. Żelazny grot włóczni wydobyty z koryta Warty w okolicy Radzimia w 2015 roku (fot. Mariola Jóźwi-

kowska, oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)
Ryc. 139. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Groty strzał i bełtów (fot. Mariola Jóźwi-

kowska, oprac. A. Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)
Ryc. 140. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Kula kamienna nr id. MPP/A/9/12 –  

pocisk do procy (?; fot. Mariola Jóźwikowska, oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)
Ryc. 141. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Kula kamienna nr id. MPP/A/36/02 –  

pocisk do procy (?; fot. Mariola Jóźwikowska, oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)
Ryc. 142. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Ołowiane pociski broni palnej (fot.  

Mariola Jóźwikowska; zbiory MPP na Lednicy)
Ryc. 143. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Wędzidło nr id. MPP/A/16/06 (fot.  

Mariola Jóźwikowska, oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 144. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Wędzidło nr id. MPP/A/53/12 (fot. Mario-
la Jóźwikowska, oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 145. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Fragment wędzidła nr id. MPP/A/42/08 
(fot. Mariola Jóźwikowska, oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 146. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Grot strzały nr id. MPP/A/26/03  
(fot. Mariola Jóźwikowska, oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 147. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Grot strzały nr id. MPP/A/97/09  
(fot. Mariola Jóźwikowska, oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 148.  Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Grot bełtu nr id. MPP/A/30/03 (fot. Ma-
riola Jóźwikowska, oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 149. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Grot bełtu nr id. MPP/A/3/05 (fot. Mario-
la Jóźwikowska, oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 150. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Grot bełtu nr id. MPP/A/46/08 (fot.  
Mariola Jóźwikowska, oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 151. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Grot bełtu nr id. MPP/81/08 (fot. Mariola 
Jóźwikowska, oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 152. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Grot bełtu nr id. MPP/A/118/08 (fot.  
Mariola Jóźwikowska, oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 153. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Grot bełtu nr id. MPP/A/13/09 (fot.  
Mariola Jóźwikowska, oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 154. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Grot bełtu nr id. MPP/A/1/12 (fot. Mario-
la Jóźwikowska, oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 155. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Grot bełtu nr id. MPP/A/29/12 (fot.  
Mariola Jóźwikowska, oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 156. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Ołowiany pocisk broni palnej nr 1, nr id. 
5/09 (fot. Mariola Jóźwikowska, oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 157. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Ołowiany pocisk broni palnej nr 2, nr id. 
5/09 (fot. Mariola Jóźwikowska, oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 158. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Ołowiany pocisk broni palnej nr 3, nr id. 
5/09 (fot. Mariola Jóźwikowska, oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 159. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Ołowiany pocisk broni palnej nr 4, nr id. 
5/09 (fot. Mariola Jóźwikowska, oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 160. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Ołowiany pocisk broni palnej nr 5, nr id. 
5/09 (fot. Mariola Jóźwikowska, oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 161. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Ołowiany pocisk broni palnej nr 6, nr id. 
5/09 (fot. Mariola Jóźwikowska, oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 162. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Ołowiany pocisk broni palnej nr 7, nr id. 
5/09 (fot. Mariola Jóźwikowska, oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 163. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Ołowiany pocisk broni palnej nr 8, nr id. 
5/09 (fot. Mariola Jóźwikowska, oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 164. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Udział szczątków według grup kręgow-
ców (oprac. Daniel Makowiecki)

Ryc. 165. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Udział szczątków według ssaków domo-
wych konsumpcyjnych (oprac. Daniel Makowiecki)

Ryc. 166. Ostrów Radzimski, Radzim, stan. 1. gm. Murowana Goślina. Udział szczątków wybranych ssaków 
dzikich (łownych) (oprac. Daniel Makowiecki)

Ryc. 167. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Udział grup wiekowych w stadzie świni 
(oprac. Daniel Makowiecki)

Ryc. 168. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Kości ze śladami ostrych narzędzi,  
1 – kość promieniowa bydła, rozłupana wzdłuż osi; na powierzchni widoczne ślady noża (druga poło-
wa XI-XII wiek), 2 – żuchwa świni, ślady ostrza po rąbaniu na spojeniu (druga połowa XI-XII wiek), 
3 – kręg lędźwiowy owcy, ślady odcinania wyrostka poprzecznego (koniec XII-pierwsza połowa XIII 
wieku), 4 – kość ramienna owcy, ślady noża na stronie przyśrodkowej końca dalszego (druga połowa 
XI-XII wiek), 5-7 – łopatka, człon palcowy bliższy, człon palcowy środkowy konia ze śladami rąba-
nia ciężkim narzędziem (druga połowa XI-XII wiek), 8 – kość skokowa jelenia, ślady rąbania ciężkim 
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narzędziem (druga połowa XI-XII wiek), 9 – kość promieniowa niedźwiedzia, ślady noża na stronie 
dogłowowej (druga połowa XI-XII wiek; fot. Mariola Jóźwikowska, oprac. Andrzej Kowalczyk)

Ryc. 169. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Przedmioty z kości i poroża, 1 – fragment 
łyżwy wykonany z kości promieniowej jelenia (druga połowa X-pierwsza połowa XI wieku), 2-5 – 
poroże jelenia ze śladami obróbki (druga połowa XI-XII wiek), 6 – fragment przedmiotu wykonany  
z kła dzika (druga połowa XIII-pierwsza połowa XIV wieku, 7 – paciorek z kręgu suma (druga połowa 
XIII-pierwsza połowa XIV wieku; fot. Mariola Jóźwikowska, oprac. Andrzej Kowalczyk)

Ryc. 170. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Kości ze zmianami chorobowymi bydła, 
1 – kość piętowa (druga połowa XI-XII wiek), 2 – żebro (druga połowa XI-XII wiek), 3 – człon palcowy 
bliższy (druga połowa XI-XII wiek), 4 – panewka kości kulszowej (druga połowa XIII-pierwsza poło-
wa XIV wieku; fot. Mariola Jóźwikowska, oprac. Andrzej Kowalczyk)

Ryc. 171. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Zmiany chorobowe u świni, 1-2 – na 
kle górnym knura (druga połowa XI-XII wiek oraz druga połowa XIII-pierwsza połowa XIV wieku), 
3 – wgłębienie po ropniu na kości piszczelowej (koniec XII-pierwsza połowa XIII wieku; fot. Mariola 
Jóźwikowska, oprac. Andrzej Kowalczyk)

Ryc. 172. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Zmiany chorobowe owcy/kozy, 1 – stan 
zapalny zębodołów żuchwy (koniec XII-pierwsza połowa XIII wieku), 2 – zmiany chorobowe po zła-
maniu – kość śródręcza owcy (druga połowa XI-XII wiek; fot. Mariola Jóźwikowska, oprac. Andrzej 
Kowalczyk)

Ryc. 173. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Zmiany chorobowe stawu stępowego 
(typu szpat) u jelenia (koniec XII-pierwsza połowa XIII wieku; fot. Mariola Jóźwikowska, oprac.  
Andrzej Kowalczyk)

Ryc. 174. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Zmiany zwyrodnieniowe kości łokciowej 
bobra (druga połowa XI-XII wiek; fot. Mariola Jóźwikowska, oprac. Andrzej Kowalczyk)

Ryc. 175. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Zmiany zwyrodnieniowe w okolicy wy-
rostka ostrogowego tarsometatarsus samca (kapłona ?) kury domowej (druga połowa XI-XII wiek; 
fot. Mariola Jóźwikowska, oprac. Andrzej Kowalczyk)

Ryc. 176. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Poroże jelenia ze śladami obróbki,  
1 – jedna z odnóg tyki (druga połowa XI-XII wiek), 2 – fragment tyki (VIII-pierwsza połowa XIV wie-
ku ?), 3 – kolec – punktak (koniec XII-pierwsza połowa XIII wieku), 4 – zdobiona oprawka (druga 
połowa XI-XII wiek; fot. Mariola Jóźwikowska, oprac. Andrzej Kowalczyk)

Ryc. 177. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Przedmioty z kości – kolce, 1 – k. piszcze-
lowa świni (wczesne średniowiecze ?), 2 – k. śródstopia IV konia (druga połowa XIII-pierwsza połowa 
XIV wieku), 3 – żuchwa Bos spec. (koniec XII-pierwsza połowa XIII wieku; fot. Mariola Jóźwikowska, 
oprac. Andrzej Kowalczyk)

Ryc. 178. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Przedmiot z kości – hetki, 1 – k. śród-
stopia III lub IV świni (VIII-pierwsza połowa XIV wieku ?), 2 – k. śródręcza IV świni (druga połowa 
XIII-pierwsza połowa XIV wieku; fot. Mariola Jóźwikowska, oprac. Andrzej Kowalczyk)

Ryc. 179. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Przedmiot z kości – igły, 1 – k. strzałkowa 
świni (VIII-pierwsza połowa XIV wieku ?), 2 – k. strzałkowa świni (druga połowa X-pierwsza połowa 
XI wieku; fot. Mariola Jóźwikowska, oprac. Andrzej Kowalczyk)

Ryc. 180. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Przedmiot z kości – łyżwy, 1 – k. pro-
mieniowa bydła (druga połowa XIII-pierwsza połowa XIV wieku), 2 – k. śródręcza III konia (koniec 
XII-pierwsza połowa XIII wieku; fot. Mariola Jóźwikowska, oprac. Andrzej Kowalczyk)

Ryc. 181. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Przedmiot z surowca organicznego 
pochodzenia zwierzęcego – oprawka (druga połowa XIII-pierwsza połowa XIV wieku; fot. Mariola 
Jóźwikowska, oprac. Andrzej Kowalczyk)

Ryc. 182. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Trzon kości łokciowej, lewej, małego 
dziecka (fot. i oprac. Andrzej Kowalczyk)

Ryc. 183. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Trzon kości udowej, prawej, małego 
dziecka (fot. i oprac. Andrzej Kowalczyk)

Ryc. 184. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Część trzonu prawej kości piszczelowej 
małego dziecka (fot. i oprac. Andrzej Kowalczyk)

Ryc. 185. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Łuska prawej kości ciemieniowej czaszki 
małego dziecka, niemowlęcia (fot. i oprac. Andrzej Kowalczyk)

Ryc. 
186-187. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Fragment naczynia ze śladami czarnej 

substancji smolistej (nr inw. 1/12) – próbka Sr 873 (powierzchnia wewnętrzna) i jego wycinek (fot. 
Sławomir Pietrzak, oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 
188-189. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Fragment naczynia ze śladami czarnej 

substancji smolistej (nr inw. 1/03) – próbka Sr 896 (powierzchnia wewnętrzna) i jego wycinek (fot. 
Sławomir Pietrzak oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 190. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Fragment naczynia ze śladami czarnej 
substancji smolistej (nr inw. 4/03) – próbka Sr 897 (powierzchnia wewnętrzna; fot. Sławomir Pie-
trzak, oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 
191-192. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Fragment naczynia ze śladami czarnej 

substancji smolistej (nr inw. 11/06) – próbka Sr 899 (powierzchnia wewnętrzna) i jego wycinek (fot. 
Sławomir Pietrzak, oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 
193-194. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Fragment naczynia ze śladami czarnej 

substancji smolistej (nr inw. 27/08) – próbka Sr 900 (powierzchnia wewnętrzna) i jego wycinek (fot. 
Sławomir Pietrzak, oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 
195-196. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Fragment naczynia ze śladami czarnej 

substancji smolistej (nr inw. 21/09) – próbka Sr 901 (powierzchnia wewnętrzna) i jego wycinek (fot. 
Sławomir Pietrzak, oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 
197-198. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Fragment naczynia ze śladami czarnej 

substancji smolistej (nr inw. 27/09) – próbka Sr 902 (powierzchnia wewnętrzna) i jego wycinek (fot. 
Sławomir Pietrzak, oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 199. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Efekt wydzielania gazów i par substancji 
lotnych w trakcie powstawania smoły pod wpływem wysokiej temperatury – próbka Sr 873 (polaryza-
cyjny mikroskop optyczny PZO, powiększenie 120 ×; fot. Sławomir Pietrzak; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 200. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Obraz powierzchni warstwy organicznej 
będącej efektem wpływu wysokiej temperatury – próbka Sr 873 (polaryzacyjny mikroskop optyczny 
PZO, powiększenie 200 ×; fot. Sławomir Pietrzak; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 201. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Niewielka ilość nierównomiernie roz-
mieszczonych koncentracji substancji mineralnych – próbka Sr 873 (polaryzacyjny mikroskop 
optyczny PZO, powiększenie 200 ×; fot. Sławomir Pietrzak; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 202. Schemat dwukomorowego zestawu do produkcji dziegciu (oprac. Sławomir Pietrzak)
Ryc. 203. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Widmo w podczerwieni FTIR próbki  

Sr 897 (oprac. Sławomir Pietrzak)
Ryc. 204. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Rezultat powstawania produktów gazo-

wych i par lotnych substancji w trakcie powstawania smoły w wyniku działania wysokiej tempe-
ratury – próbka Sr 901 (polaryzacyjny mikroskop optyczny PZO, powiększenie 120 ×; fot. Sławomir 
Pietrzak; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 205. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Silnie zdegradowana termicznie i popę-
kana powierzchnia substancji organicznej – próbka Sr 902 (polaryzacyjny mikroskop optyczny PZO, 
powiększenie 120 ×; fot. Sławomir Pietrzak; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 206. Schemat analizy chromatograficznej (TLC) w fazie rozwijającej heksan – czterochlorek węgla 5:1 
(oprac. Sławomir Pietrzak)

Ryc. 207. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Widmo w podczerwieni FTIR: A) wzorca 
współczesnego dziegciu brzozowego, B) próbki Sr 873, C) próbki Sr 896 (oprac. Sławomir Pietrzak)

Ryc. 208. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Widmo w podczerwieni FTIR: A) próbki 
Sr 899, B) próbki Sr 902, C) próbki Sr 901, D) próbki Sr 900 (oprac. Sławomir Pietrzak)

Ryc. 209. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Widmo elektronowego rezonansu  
paramagnetycznego (EPR) – rodniki organiczne (próbka Sr 873; oprac. Sławomir Pietrzak)

Ryc. 210. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Widmo elektronowego rezonansu para-
magnetycznego (EPR) – składniki paramagnetyczne (próbka Sr 873; oprac. Sławomir Pietrzak)
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WYKAZ SKRÓTÓW

AAP  – Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu
AC  – Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta
ACC  – Acta causarum consistorii Posnaniensis 
AE  – Acta Episcopalia 
AGAD  – Archiwum Główne Akt Dawnych
AHP  – Archaeologia Historica Polona
ALS  – Airborne Laser Scanning
ANŁ  – Archiwum Nadleśnictwa Łopuchówko
AOKL  – Archiwum Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie
AP  – Archeologia Polski
APol  – Archeologia Polona
APP  – Archiwum Państwowe w Poznaniu 
APŚJJP  – Archiwum Parafii Świętego Jana Jerozolimskiego w Poznaniu
ASK  – Archiwum Skarbu Koronnego
AV  – Acta Visitationum (akta wizytacji biskupich)
BU  – Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
BulPol  – Bullarium Poloniae
FAP  – Fontes Archaeologici Posnanienses
FPP  – Folia Praehistorica Posnaniensia
ISOK  – Informatyczny System Obsługi Kraju
KA  – Konsystorz Arcybiskupi
KDW  – Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski
KEZR  – Karta Ewidencji Zabytków Ruchomych
KH  – Kwartalnik Historyczny
KHKM  – Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
MPH  – Monumenta Poloniae Historica
MPP  – Muzeum Pierwszych Piastów
MZ  – Materiały Zachodniopomorskie
NMT  – Numeryczny Model Terenu
PA  – Przegląd Archeologiczny
Pg  – Księgi Grodzkie Poznańskie
PH  – Przegląd Historyczny
PoAn  – Pomerania Antiqua
PZ  – Przegląd Zachodni
SA  – Slavia Antiqua
SH – Studia Historyczne
SL  – Studia Lednickie
SMDP  – Studia i materiały do dziejów Pałuk
WN  – Wiadomości Numizmatyczne
WR  – Wielkopolskie Roty Sądowe
WSA  – Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne
WUOZ  – Wielkopolski Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu
ZSW  – Wybór zapisek sądowych grodzkich i ziemskich wielkopolskich

WYKAZ SKRÓTÓW

Ryc. 211. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. 1 – bryłka lnu, 2-3 – powiększenie mikro-
skopowe struktury grudki, 4-7 – powiększenie mikroskopowe ziarna lnu (fot. i oprac. Andrzej Kowal-
czyk)

Ryc. 212. Wyniki kalibracji dat 14C – nr pracy 8796/14 (oprac. Tomasz Goslar)
Ryc. 213. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Awers i rewers denara z „przywarłymi” 

resztkami częściowo zmineralizowanego płótna (fot. i oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Led-
nicy)

Ryc. 214. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Nóż żelazny z ornamentowaną moty-
wem wici roślinnych obrączką rękojeści z około połowy XII wieku – stan zachowania tuż po znalezie-
niu w 2009 roku (fot. i oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 215. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Fragment wczesnośredniowiecznego 
wylewu naczynia glinianego z odciskami potekstylnymi (fot. i oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory 
MPP na Lednicy)

Ryc. 216. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Fragment wczesnośredniowiecznego 
dna naczynia glinianego z odciskami potekstylnymi (fot. i oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na 
Lednicy)

Ryc. 217. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Powiększenie mikroskopowe odcisków 
potekstylnych na fragmencie wczesnośredniowiecznego dna naczynia glinianego (fot. i oprac.  
Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP na Lednicy)

Ryc. 218. Ostrów Radzimski, Radzim stan. 1. gm. Murowana Goślina. Fragment wczesnośredniowiecznego 
dna naczynia glinianego z odciskami potekstylnymi (fot. i oprac. Andrzej Kowalczyk; zbiory MPP  
na Lednicy)

* * * 

Ryciny na stronach przedtytułowych rozdziałów – widoki wyspy Radzim, koryta Warty, terenu dawnej wsi, ob-
szarów leśnych w Nadleśnictwie Łopuchówko i z badań archeologicznych na Ostrowie Radzimskim 
(artefakty i eksplorowane wykopy), zbiory MPP na Lednicy oraz artystyczna wizja fragmentu wsi 
Radzim z początków XIX w. rys. Adam Drogomirecki (s. 2), fot. Mariola Jóźwikowska (s. 15, 243, 253, 
283, 291, 315, 387, 401), fot. Mikołaj Kostyrko (s. 14), fot. Andrzej Kowalczyk (s. 69, 70, 71, 242, 252, 
282, 290, 313, 314, 356, 357, 362, 363, 382, 383, 386, 390, 391, 395, 396, 397, 400).
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WYDAWNICTWA BIBLIOTEKI STUDIÓW LEDNICKICH
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•	 seria B2 Fontes — katalogi zbiorów etnograficznych z kolekcji Wielkopolskiego Parku Etnograficzne-

go;
•	 seria C Dissertationes ad fontes spectantes — monografie najważniejszych zabytków ze zbiorów 

MPPnL;
•	 seria D Varia.

Lednica Studies Library is a book series of the Museum of the First Piasts at Lednica (MFPL) and it has been 
issued since 1991. Since 2009 it has included five types of publications of diversified merits-related scope: 
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within the collections of MFPL;
•	 D Varia series.

I. Wstęp do paleoekologii Lednickiego Parku Krajobrazowego, red. K. Tobolski, Poznań 1991 ISBN 83-232-0406-3

II. Ostrów Lednicki. U progu chrześcijaństwa w Polsce, red. K. Żurowska, Kraków, t. 1: 1993 ISBN 83-86310-01-4, 
t. 2: 1994 ISBN 83-86310-02-2

III. A. Filbrandt-Czaja, Historia roślinności północnej części Lednickiego Parku Krajobrazowego ze szczególnym 
uwzględnieniem czynnika antropogenicznego; K. Milecka, Historia działalności człowieka w okolicach Giecza  
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