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BADANIA WYKOPALISKOWE W OPOLU
RUDOLF JAMKA

Na miejscu zamku, barbarzyńsko  zniszczonego przez Niemców, 
natrafiono w  1930 r. na szczątki miasia wczesnopolskiego od X doXIl w. 
O dkry to  tu  ulice w yk ładane  tarcicami, szczątki chat i umocnień d rew 
nianych  oraz olbrzym ią ilość przedmiotów drew nianych, metalowych 
i innych, nieznanych z w ykopalisk  polskich. Materiał ten n iepubliko
wany, złożono w b. Państw ow ym  Muzeum Prehistorycznym  w R aci
borzu, gdzie uległ zniszczeniu podczas działań  wojennych.

W  zw iązku ze zbliżającą się tysiącletnią rocznicą wystąpienia  Pol
ski na  arenę dziejową, Naczelna D yrekcja  Muzeów w Warszawie pod
jęła się realizacji p lanu równoczesnego przeprow adzenia  badań  w yko
paliskowych w szeregu grodów, znanych nam z zaran ia  naszych dzie
jów. Zaznaczyć należy, że tego rodzaju  p lanowych badań  nie przepro
wadzano u naszych sąsiadów zachodnich.

Opole przydzielono do tej g rupy  grodów, k tóre m ają być  zbadane 
w najbliższym czasie. Badania  rozpoczęto w  pierwszych dniach lipca. 
D otychczas odkryto  fragm enty  m urów zam ku oraz szczątki starszej 
osady. M ury te należą do założeń obronnych oraz bliżej nieokreślonych

budynków . Mu ry obronne o go- 
Ryc. 85. Opole. K afel z w yobrażeniem  księ- tyckim  w ątku  i formie cegły 

cia śląskiego (fot W. Kocka). (ryc w y p e łnione były  we
w nątrz  dwu okładzin w iąza
nych gruzem z cegieł, połączo
nych zap raw ą  murarską. Sła
by  ten mur, wzmocniony był 
szkarpami. M ury wchodzące 
w skład budynków , wzniesio
no w czasach późniejszych. 
Z tego samego okresu pochodzą 
szczątki sklepień. Z zamkiem 
zw iązana jest w ielka ilość za
bytków  ruchomych, jak  kafle, 
cegły profilowane, skorupy 
naczyń glinianych, kości zwie- 
izęce itd.

Obecność gruzu z cegieł 
w ew nątrz  obrębu m ur u św iad
czy o istnieniu starszej budo
wli. po rozebraniu k tórej zuży
to m ateriał do budow y muru 
obronnego. O ile chronologia 
m uru  obronnego, datowanego
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Ryc. 86. Opole. Ogólny widok mu ni obronnego wzm ocnionego szkarpami
(fot. W. Kocka).

R \c. 8 .. Opole. O^olnx widok w ykopalisk. Z prawej strony gotycki mur obronny, 
niżej niury budowli pogotyckicli i ściany chat (fot. f f .  Kocka).
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na 1228 r., jest słuszna, wówczas należałoby p rzy jąć  powstanie zam ku  
w czasach wcześniejszych. Chronologię tego najstarszego zamku p o 
winny rozwiązać dalsze prace  wykopaliskowe.

Zamek zbudowano na  miejscu starszej osady, po której zachow ały 
się szczątki chat i ulicy. C ha ty  budow ane były na zrąb. W obrębie chat 
stwierdzono podłogę drew nianą, w ykonaną  z tarcic. Setki odk ry tych  
klepek do naczyń drew nianych  i misek również drew nianych , św iadczą 
o istnieniu na miejscu pracowni. W śród wielu przedm iotów znalezio
nych w  osadzie na uw agę zasługują pławiki, m in ia tu ra  czółenka (za
b a w k a  dla dzieci), szczątki obuwia, n iekiedy zdobionego, krzesiwa, 
haczyki do wędek, grot do dzidy, grociki do strzał tuku  i kuszy  i wiele 
innych zabytków.

B adan ia  wykopaliskow e prowadzone są z ramienia Prehistorycz
nego D ziału  Państwowego Muzeum we Wrocławiu. Subw encjonowane 
są przez  Naczelną D yrekcję  Muzeów w W arszawie i Komitet B adań 
Prehistorycznych w Opolu. Kierownikiem prac jest prof, dr Rudoll 
Jam ka, a zastępcą d r  Wojciech Kócka.

FRAGMENTY GOTYCKIE NA STARYM MIEŚCIE
JANINA STARZYŃSKA

Nasza wiedza o zachow anych elementach gotyckich na  Starym  
Mieście dotyczyła  przed w ojną  przede wszystkim murów obronnych 
częściowo odsłoniętych, w większości tkw iących  w zabudowie Podwala, 
Mostowej i Brzozowej, następnie Katedry, wieży augustiańskiej, 3 k a 
mienic w Rynku, kam ienicy na Nowomiejskiej i K rzyw ym  Kołe oraz 
Zamku.

Ryc. 88. W arszawa, 
Rynek St. Miasta. 
Ściana szczytow a od 
nr. 22. W nęka gotyc
ka, pokryta poli

chromią.
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pas. Cette méthode est de beaucoup 
supérieure aux précédentes, cliimicpies 
et m écaniques qui avaient une action  
nocive sur la polychrom ie et la peintu
re. Les expériences déjà opérées en ce 
sens ont donné des résultats positifs. 
LES FOUILLES DU WAWEL 

Sur l’initiative de Ja D irection G éné
rale des M'usées et de la Protection des 
Monuments, 011 a entrepris cette année 
des fouilles en vue de retrouver des 
couches culturelles anciennes, histori
ques et préhistoriques. On creusa deux  
fossés dont l’un traverse la colline du 
Wavvel. On a trouvé les fondations de 
deux, églises du XLV-e s., des couches 
culturelles du X U l-e  ainsi que de l ’épo
que de la culture „lusitzienne“ et du 
néolithc. Dans le second fossé, à une pro
fondeur d’environ 6 111., on a trouvé le 
profil de l’ancien mur de défense avec  
des reste de palissade du X llf -e  s., lo r
sque le château de la colline du Wawel 
était en bois.
LES FOUILLES D E OPOLE  

Lors des fouilles com m encées cette 
année à Opole, on a découvert des frag
ments des murs d ’un château-fort aimsi 
que les restes d’une station p lus ancien
ne. Ces murs remontent â diverses épo
ques, du XIII-c au XV-e s. La station  
constitue la couche la plus basse du ter
rain étudié; on y  a retrouvé des restes 
de chaumières et de rues, ainsi qu’une 
grande quantité d’objets en bois et en 
métal.
DECOUVERTES D ’ARCHITECTURE  
GOTHIQUE A VARSOVIE 

Après la destruction barbare de la 
Vieille V ille de Varsovie par les A lle
mands, on a découvert, lorsqu’on enle
vait les décombres et que l’on renforçait 
les murs, de nom breux fragm ents d’ar
chitecture bourgeoise gothique, tout 
à fait inconnus auparavant. Ce sont, 
pour la plupart, des portails, des niches

et des parties de constructions de murs 
gothiques. On en tiendra com pte lors 
de la reconstruction projetée de Varso
vie.
L’ARCHITECTURE ET LA SCULPTURE  
DE STYLE RENAISSANCE D U  C H A 
TEAU DE PIESKOW A SKAŁA  

Le château de Pieskow a Skała a été  
construit par la grande fam ille des Sza- 
franiec. Il perdit entièrement son carac
tère prim itif après les transformations 
opérées au XVII-e, XVIII-e et au XIX-c 
s. O 11 a réussi actuellem ent, lors de tra
vaux de conservation entrepris à une 
grande échelle, à découvrir les galeries 
à arcades — entièrement murées — de 
la cour Renaissance, arcades appuvées 
sur des piliers quadrangulaires en pier
re. O 11 a mis à jour dans les pendentifs 
des arcs de la cour deux rangs de m asca- 
rons sculptés en pierre, m agnifiques de 
caractère et de force dans l ’expression. 
LES SARCOPHAGES D ES SIENIAWSKI 
D A N S LES COLLECTIONS  
D U  WAWEL 

Les collections du W awel renferment 
des sarcophages sculptés en étain qui 
proviennent de l’ancienne chapelle du 
château de Brzeżany. Quatre d’entre 
eux ont, sur le couvercle, des figures 
sculptées des membres défunts de la fa 
m ille des Sieniawski. A la suite d’une 
analyse profonde de style, l’auteur iden
tifie les diverses figures des sarcopha
ges avec les personnes de Adam Jérôme, 
Nicolas, A lexandre et Procope Sieniaw 
ski. T. M ańkowski attribue le sarcophage 
de Procope au ciseau de Jean Pfister, 
les trois autres à celui de Bernet D e- 
cambos (Dikeruin). Les sarcophages 
abîm es par la lèpre de l’étain, sont 
soumis actuellem ent à des travaux de 
conservation dans l ’atelier de K. P ień
kowski. On leur a rendu, à cette occa
sion, leur polychrom ie prim itive, or et 
argent.
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