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100 lat temu ks. Antoni Chotyń-
ski, kapelan wybudowanej przez Kle-
niewskich kaplicy w Dratowie/Zagłobie, 
wysłał do warszawskiego „Światowita”. 
Rocznika poświęconego archeologii 
pradziejowej i badaniom pierwotnej 
kultury polskiej i słowiańskiej wydawa-
nego staraniem Erazma Majewskiego”, 
„korespondencyę” na temat znalezio-
nych przez siebie prahistorycznych za-
bytków „nad rzeczką Chod-
lem”(„Światowit”, 1907, s. 64-65, Ko-
respondencya, Ks. Antoni Chotyński, 
Zabytki prehistoryczne nad rzeczką 
Chodlem). Przesłane gliniane skorupy 
były w takiej ilości i tak dobrym stanie, 

że redakcja „Światowita” jedno z naczyń zrekonstruowała. 
Umieszczamy je obok. Od tego momentu teren Powiśla lubelskiego 
jest przedmiotem systematycznych badań, najpierw samego 
dza Chotyńskiego, potem specjalistów archeologów. Znalezione 
przez księdza przedmioty nazwą oni z czasem „kulturą trzciniec-
ką”, od nazwy jednej z wiosek Powiśla. 

Ksiądz Antoni Chotyński (1873-1949) był kapelanem kapli-
cy Kleniewskich w Zagłobie od 1 grudnia 1906 r. O kapelanię pro-
sił już w lipcu 1906 r., znał Kleniewskich z prac nad Wystawą Rol-
niczo-Przemysłową w Lublinie 1901 r., gdzie także był „oddział 
archeologii przedhistorycznej”. Pełniąc funkcję kapelana, ksiądz 
Chotyński był formalnie wikariuszem w parafii w Wilkowie. Jako 
wikariusz pracował na Powiślu w latach 1906-1907 i ponownie w 
latach 1909-1912, by następnie zostać proboszczem Wilkowa aż 
do 1917 r. Jak wynika z kolejnego, obszernego artykułu księdza 
Chotyńskiego („Światowit”, 1911, s. 47-70, Zabytki prehistorycz-
ne z Dratowa, Trzcińca, Żmijowisk i innych wsi w powiecie Pu-
ławskim przez ks. A. Chotyńskigo) dokładnie badał on teren budo-
wy kościoła w Zagłobie (sam dokonał poświęcenie kamienia wę-
gielnego 20 sierpnia 1907 r.), a także tereny okolicznych majątków 
i wsi. 

W artykule księdza Chotyńskiego z 1911 r. znajdują się aż 
73 rysunki i 5 tablic. Opisywane są stanowiska i znaleziska z Fol-
warku Dratów, Dratowa, Góry Sowalińskiej (miejsca budowy ko-
ścioła), Trzcińca, Żmijowisk, Chodlika, Wrzelowa, Kosiorowa, 
Folwarku Polanówka, Niedźwiady Małej, Niedźwiady Dużej i 
Folwarku Głodno. Ta imponująca działalność księdza Antoniego 
Chotyńskiego w pełni zasługuje na przypomnienie specjalnym, 
„archeologicznym”, niniejszym numerem „Powiśla Lubelskiego”. 
Numer ten powstał dzięki współpracy z panem Pawłem Lisem z 
Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu nad Wisłą, patronującemu 
dzisiaj wykopaliskom w Żmijowiskach. 

        
Wojciech Włodarczyk  
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Z dziejów odkryć i badań archeologicznych w Kotlinie 
Chodelskiej 

 
„Kotlina Chodelska - obniżenie 

wypreparowane w mało odpornej na denu-
dację kredzie piszącej. Ma zarys trójkątny, 
rozszerzający się ku dolinie Wisły, w którą 
przechodzi bez wyraźnej granicy ze 
względu na pokrywę piasków łączących 
się z plejstoceńskimi tarasami rzecznymi. 
Dno kotliny obniża się od 180 m na 
wschodzie do 130 m n.p.m. w dolinie 
Wisły. Powierzchnia Kotliny Chodelskiej 
określono na 370 km². Dopływ Wisły – 
Chodelka płynie wzdłuż północnej granicy 
kotliny u podnóża łagodnego stoku Rów-
niny Bełżyckiej. Granica ze Wzniesieniami 
Urzędowskimi na południu jest wyraźniej-
sza. Piaski miejscami uformowane w wy-
dmy. W zachodniej części kotliny utwo-
rzono grupę stawów rybnych położonych 
wśród rozległych lasów.” 

J. Kondracki „Geografia regional-
na Polski” 

 

 
 
Przytoczona geograficzna defini-

cja opisywanego obszaru jest niezwykle 
istotna. To właśnie bardzo zróżnicowane 
środowisko przyrodnicze oraz obecność 
Wisły, będącej naturalną arterią komuni-
kacyjną centralnej części ziem polskich, 
spowodowało intensywny rozwój osadnic-
twa zarówno pradziejowego, jak i wcze-
sno- średniowiecznego. Na wysokości 
Wyżyny Lubelskiej Wisła tworzy malow-
niczy odcinek, nazywany Małopolskim 
Przełomem Wisły lub Doliną Przełomową 
Wisły Środkowej. Na odcinku 75 km (od 
Zawichostu do Puław) dolina rzeki przy-
biera kształt stosunkowo wąskiej rynny o 
stromych, niedostępnych zboczach. Brzegi 
rzeki osiągają wysokość nawet do 80 me-
trów, a średnia szerokość doliny wynosi 3-
5 km. Jedynie w odcinku środkowym, w 
miejscu gdzie występuje rozległe obniże-
nie, zwane Kotliną Chodelską, dolina rzeki 
rozszerza się do 12 km. Łatwo zauważyć, 
że Kotlina stanowi pewien rodzaj „bramy”, 

która ułatwiała wnikanie osadnictwa prehi-
storycznego i wczesnośredniowiecznego w 
głąb Wyżyny Lubelskiej. Również tutaj 
istniały dogodne warunki do organizacji 
przepraw, umożliwiających łatwe przekra-
czanie dużej rzeki. 
Bogate osadnictwo wczesno- średnio-
wieczne tego obszaru poprzedzone było 
intensywnym zasiedleniem w okresach 
wcześniejszych. Potwierdzają to zarówno 
przeprowadzone dotychczas badania wy-
kopaliskowe, jak i powierzchniowe, zwane 
Archeologicznym Zdjęciem Polski (AZP). 
Zakładanie osad i grodów w pobliżu doliny 
Wisły jest świadectwem utrzymywania 
kontaktów handlowych z innymi regiona-
mi. Dowodzi to także umiejętności wyko-
rzystania walorów topografii miejsca w 
zdobywaniu pożywienia i surowców do 
budowy domostw, rozwoju komunikacji, 
umiejscowieniu przepraw, obronności. 
Obszar Kotliny charakteryzuje się także 
korzystnymi walorami klimatycznymi. 
Kotlinowate położenie chroniło od zim-
nych wiatrów północnych i wschodnich, 
układ wysokich wałów wydmowych o 
przebiegu południkowym od strony za-
chodniej ochraniał mieszkańców od wia-
trów zachodnich. 

Stanowiska archeologiczne, zwią-
zane głownie z osadnictwem wczesnośre-
dniowiecznym (VII/VIII – X w.), w więk-
szości znane są jedynie z badań po-
wierzchniowych i dostarczają niepełnych 
informacji o ich charakterze i szczegóło-
wej chronologii. Wiele z nich zostało utra-
conych w wyniku prowadzonych tutaj na 
szeroką skalę prac melioracyjnych. Oprócz 
tego ślady i pozostałości osadnictwa pra-
dziejowego i wczesnośredniowiecznego 
zostały zatarte przez liczne zmiany w prze-
szłości koryta Wisły i jej dopływów. Uzy-
skane dotychczas informacje pozwalają 
przypuszczać, że zamieszkująca ten obszar 
w okresie wczesnego średniowiecza spo-
łeczność w sposób szczególnie staranny 
wybrała miejsce pod budowę grodów i 
osad przygrodowych. Dominujące tutaj 
gleby bielicowe zapewne nie sprzyjały 
rozwojowi upraw rolnych. Bardziej przy-
datne dla celów rolniczych były czarne 
ziemie i murszaste, trudniejsze w uprawie, 
ale żyźniejsze. Wydaje się także, że nieba-
gatelną rolę odgrywały w gospodarce tej 
społeczności łąki i pastwiska, będące miej-
scem wypasu bydła.  
 Historia badań archeologicznych 
w Kotlinie Chodelskiej sięga schyłku XIX 
wieku. W 1897 r. Władysław Olechnowicz 

opublikował pierwsze informacje o stano-
wiskach archeologicznych na opisywanym 
obszarze, wymieniając wczesnośrednio-
wieczne grodzisko o podwójnych wałach 
za dworem w Niezdowie na Pomorskich 
Łąkach (do tej pory nieodnalezione) oraz 
związane z tym samym okresem kurhany 
ciałopalne w okolicy Opola Lubelskiego. 
W 1893 r. w Opolu odkryto ciałopalny 
grób skrzynkowy z wczesnej epoki żelaza 
(700-400 l.p.n.e). Na początku XX w. ks. 
Antoni Chotyński podczas swoich wędró-
wek po Powiślu zwrócił uwagę na niezwy-
kłe wały ziemne (tzw. szwedzkie wały) w 
Chodliku, Kłodnicy i Żmijowiskach, trak-
tując je jako grodziska słowiańskie. Jako 
pierwszy rozkopywał wały w południowo-
wschodniej części grodziska w Chodliku. 
Zabytki z badań przekazał do Muzeum 
Erazma Majewskiego w Warszawie (obec-
nie Państwowe Muzeum Archeologiczne). 
Działalności ks. Chotyńskiego zawdzię-
czać też można odkrycie osady neolitycz-
nej w Kosiorowie oraz cmentarzyska z 
okresu wpływów rzymskich (I-IV w.) w 
Dratowie. Znaczącym momentem w po-
znawaniu kultur epoki brązu było odkrycie 
przez niego w latach 1908-1911 dużej serii 
materiałów w okolicach wsi Trzciniec, 
Dratów (obecnie Zagłoba), Żmijowiska, 
Kosiorów. Nie spowodowało to natych-
miastowej identyfikacji tych materiałów 
jako odrębnego kulturowo zespołu. Dopie-
ro w 1930 roku Józef Kostrzewski po raz 
pierwszy użył terminu „kultura trzciniec-
ka” (1.650-1.300 l.p.n.e.) do określenia 
jednego ze zjawisk kulturowych na zie-
miach polskich w epoce brązu. 

W okolicy Opola Lubelskiego na 
początku XX w. prowadził również bada-
nia Z. Rybka, który odkrył w miejscowości 
Kopce osadę wczesno- średniowieczną i 
cmentarzysko kurha-nowe. Na północnym 
krańcu Kotliny, na powierzchni lessowego 
cypla o zboczach stromo opadających do 
doliny Wisły, Henryk Wierciński odnalazł 
grodzisko w Podgórzu. W pierwszych 
dziesięcioleciach XX wieku znane były już 
wszystkie grodziska w zachodniej części 
Kotliny, cmentarzyska kurhanowe w Gór-
nej Owczarni (Kopce), Lipniaku, Łazi-
skach i Skokowie, a także wczesnośre-
dniowieczne osady w Dratowie i Niezdo-
wie. 

Jednym z najważniejszych odkryć 
w Kotlinie Chodelskiej było znalezienie w 
pierwszych miesiącach 1935 roku na 
cmentarzu w Dratowie skarbu, składające-
go się z dwudziestu dwóch ozdób z brązu. 
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Skarb ten został pozyskany dla 
Państwowego Muzeum Archeologicznego 
w Warszawie przez ówczesnego Konser-
watora Lubelskiego i Kierownika Oddzia-
łu Sztuki Lubelskiego Urzędu Wojewódz-
kiego  Ksawerego Piwockiego. Na zawar-
tość tego skarbu składa się: 11 bransolet 
otwartych, 2 bransolety wielozwojowe, 8 
naramienników oraz jeden diadem z bla-
chy brązowej. Łączny ciężar tych wszyst-
kich ozdób brązowych ze skarbu wynosi 
3016,7 g, a więc niewiele tylko więcej niż 
trzy kilogramy. W okolicach Dratowa 
liczne są stanowiska kultury trzcinieckiej, 
z którą też należałoby łączyć znaleziony 
skarb.  

Podczas poszukiwań powierz-
chniowych w 1952 r. na samym 
rzu zebrano kilkanaście fragmentów 
ramiki charakterystycznych dla tej 
ry. Największe stanowisko znajduje się na 
dzisiejszym wzgórzu kościelnym, ślady 
kilku innych odkryto na wszystkich 
czających to miejsce piaszczystych wzgó-
rzach. 

W roku 1952 Aleksander Gar-
dawski przeprowadził z ramienia Pań-
stwowego  Muzeum Archeologicznego 
badania weryfikacyjne na stanowiskach 
odkrytych przez ks. Chotyńskiego m.in. w 
Trzcińcu. Wykopaliska w Trzcińcu odby-
wały się od 3 sierpnia do 30 września. 
Głównym celem było odnalezienie i zba-
danie cmentarzyska, które dało nazwę 
kulturze trzcinieckiej, a także odnalezienie 
osady czy osad tej kultury, związanych z 
tym cmentarzyskiem. 

W trakcie badań powierzchnio-
wych na stanowisku 2 w Trzcińcu odkryto 
osadę neolitycznej kultury pucharów lej-
kowatych. Badania wykopaliskowe okre-
śliły, że zajmowała ona około 30 arów z 
rzadko rozrzuconymi zabudowaniami. 
Oprócz tego pozyskano ponad 1500 frag-
mentów naczyń ceramicznych tej kultury. 

Dalsze badania prowadzono na 
stanowisku 1 w Trzcińcu, które wiązało się 
z epoką brązu. Nie przyniosły one jednak 
spodziewanych rezultatów, toteż kontynu-
owano je na znacznie zniszczonym stano-
wisku 4. Założono tam kilka wykopów 
sondażowych i znaleziono kilka fragmen-
tów ceramiki charakterystycznych dla 
kultury trzcinieckiej. Występowanie więk-
szej ilości ceramiki trzcinieckiej zaobser-
wowano na dwóch stanowiskach poza 
granicami gruntów wsi Trzciniec, a mia-
nowicie na stanowisku 1 w Żmijowiskach 
oraz w Kosiorowie na stanowisku 2. Na 
stanowisku 3 w Trzcińcu odnaleziono i 
częściowo przebadano osadę kultury łu-
życkiej z epoki brązu. Mocno zniszczone 
stanowisko tej kultury odkryto także w 
Dratowie. 

W trakcie badań w 1952 roku za-
interesowano się także stanowiskami z 
okresu wczesnośredniowiecznego m.in. 
badając powierzchniowo grodzisko w 
Żmijowiskach oraz przede wszystkim 
przekopując sondażowo jeden ar na gro-
dzisku w Chodliku. To wstępne rozpozna-
nie skłoniło A. Gardawskiego, kierującego 
od 1959 roku Katedrą Archeologii w Lu-
blinie, do wznowienia w lecie tego roku 
prac archeologicznych w Chodliku. Bada-
nia prowadzono w południowej części 
grodziska. Znaleziono tam m.in. ostrogę z 
brązu z zaczepami haczykowatymi. Ostro-
gi tego typu były wówczas datowane na 
początek wczesnego średniowiecza (VI 
w.). 

Prace wykopaliskowe w Chodliku 
kontynuowano w latach sześćdziesiątych. 
Uczestniczyli w nich Maria Dekówna, 
Stanisław Suchodolski, Marta Młynarska, 
Renata Rogozińska, Stanisława Hoczyk i 
Irena Kutyłowska. Prowadzono wówczas 
badania na grodzisku (stan. 1) i osadzie 
południowo-wschodniej (stan. 2), w mniej-
szym zakresie na powierzchni osady pół-
nocno-wschodniej (stan. 3) oraz na stano-
wisku Chodlik 4 – jak określono w roku 
1965 grodzisko w Żmijowiskach. Na po-
czątku tych lat wykonano też plan siatki 
arowej na grodzisku i sytuacyjno-
wysokościowy grodziska. Ekspedycja z 
roku 1972 była ostatnią w życiu Aleksan-
dra Gardawskiego, który zmarł w 1974 r.  

Badania w Chodliku prowadzono 
dalej w roku 1975 na łąkach po stronie 
południowej grodziska oraz na wałach I, II, 
III. W 1976 roku Stanisława Hoczyk-
Siwek, w ramach akcji rozpoznania dal-

szego zaplecza osadniczego, kontynuowała 
wykopaliska na grodzisku w Kłodnicy, 
rozpoczęte wiosną tego roku przez kon-
serwatora wojewódzkiego Andrzeja Kuty-
łowskiego. 
Do Chodlika powrócono dopiero w roku 
2000 po uzyskaniu dofinansowania Komi-
tetu Badań Naukowych PAN. Wykopali-
ska były prowadzone przez Stanisławę 
Hoczyk-Siwek z Katedry Archeologii 
UMCS oraz Pawła Lisa z Muzeum Nadwi-
ślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Pozy-
skano wtedy próbki drewna do analiz den-
drochronologicznych i radiowęglowych. W 
celu uzyskania dalszych próbek w latach 
2001-2002 badano północną część grodzi-
ska. Badania te potwierdziły datowanie 
grodziska w Chodliku na VIII – IX w. 
W roku 2002, na zlecenie Lubelskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
wykonany został przez J. Kowalika i Ł. 
Rejniewicza plan sytuacyjno-
wysokościowy stanowiska nr 10 w Żmijo-
wiskach, a ekspedycja Pawła Lisa rozpo-
częła wykopaliska na wale wchodzącego w 
skład tego stanowiska gródka, będące 
weryfikacją badań z roku 1965. Prace 
badawcze w Żmijowiskach kontynuowane 
są do dzisiaj. Uzyskane w ich trakcie mate-
riały do analiz dendrochronologicznych i 
radiowęglowych pozwoliły na określenie 
czasu funkcjonowania gródka na okres od 
końca IX do połowy X w. 

W 2002 roku prowadzone były 
również wykopaliska na grodzisku w Pod-
górzu, kierowane przez Łukasza Rejniewi-
cza, z udziałem Andrzeja Rozwałki i Rafa-
ła Niedźwiadka, finansowane przez Lubel-
skiego Wojewódzkiego Konserwatora 
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Zabytków. Grodzisko znajduje się na wy-
niosłym cyplu lessowym o stromo opada-
jących zboczach do doliny Chodelki. Ze 
względu na długotrwałe użytkowanie rol-
nicze wały grodziska nie zachowały się. 
Obecnie grodzisko to datowane jest na 
VIII-IX do XII w. 

 

 
Autorka z prof. S. Hoczyk-Siwkową pod-
czas wykopalisk na grodzisku w Chodliku 

w roku 2002 (fot. P. Lis) 
 

Z badań archeologicznych w 
Chodliku i okolicy wynika, że mamy tutaj 
najpewniej przykład terytorium wspólnoty 
sąsiedzkiej z okresu plemiennego (VIII-X 
w.) Za taką interpretacją, przyjmowaną w 
dawniejszej i nowszej literaturze przema-
wiają: wielkość skupienia osadniczego, 
jego układ przestrzenny z centralnym zało-
żeniem obronnym w Chodliku i nazwa 
miejscowa: Opole Lubelskie, zachowana w 
południowej części Kotliny Chodelskiej. A 
więc byłby to jeden z lepiej rozpoznanych 
archeologicznie przykładów terytorium 

opolnego z okresu plemiennego na zie-
miach polskich. 

Na zakończenie trzeba wspomnieć 
jeszcze o dwóch odkryciach z Kotliny 
Chodelskiej – niezwykle spektakularnych, 
bo związanych ze skarbami monet. Pierw-
sze z nich nastąpiło w Karczmiskach w 
roku 1932. W trakcie prac polowych natra-
fiono na gliniany garnek, w który znajdo-
wały się 4504 monety polskie z czasów 
Bolesława Śmiałego, Władysława Herma-
na i Bolesława Krzywoustego (XI – XII 
w.) Wśród nich znajdowało się również 
227 denarów niemieckich.  

Drugie z odkryć to także jeden z 
największych skarbów numizmatycznych 
na Lubelszczyźnie. Dokonane zostało 4 
lipca 1959 roku w Trzcińcu. Znalazcą był 
Jan Kurek, który w czasie wydobywania 
ziemi pod fundamenty domu natrafił na 
głębokości ok. 1 m na garnek gliniany 
wypełniony po brzegi monetami. Pieniądze 
ułożone w naczyniu przykryte były z góry 
kawałkiem lnianego płótna.W skład skarbu 
wchodziło 1710 monet całych i 14 ułam-
ków. Wszystkie egzemplarze pokryte były 
silną warstwą śniedzi. Waga skarbu przed 
konserwacją wynosiła 1923,84 g zaś po 
konserwacji – 1865,25 g. Zdecydowanie 
przeważają monety polskie, których liczba 
wynosi 1698 egzemplarzy, tj. ok. 99,3 %; 
monet obcych znaleziono zaledwie 11 
egz., tj. ok. 0,6 %; reszta to 14 ułamków, 
głównie półtoraków Zygmunta III Wazy i 
jedna moneta zupełnie wytarta. Monety 
polskie reprezentowane są przez trzech 

władców: Zygmunta Starego – 3 monety, 
Stefana Batorego – 6 monet oraz Zygmun-
ta III – 1679 monet, obce należą do kilku 
państw (Ks. Legnicko-brzeskie, Ks. Po-
morskie, Prusy, Brandenburgia, Węgry, 
Szwajcaria i Cesarstwo rzymsko-
niemieckie). 
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liskowych przeprowadzonych w 1952 roku 
w miejscowości Trzciniec pow. Puławy, 
Wiadomości Archeologiczne, t. XX, z. 4, 
s.396-394; Gardawski A., Wesołowski K., 
1954, Zagadnienia metalurgii kultury 
trzcinieckiej w świetle „skarbów” brązo-
wych z Dratowa pow. Puławy i Rawy Ma-
zowieckiej, Materiały Starożytne, t. I; Ga-
jewska M., 1959, Grodzisko z IX wieku w 
Chodliku, pow. Puławy, Archeologia Pol-
ski, t. III, z. 1, s.285-333; Hoczyk-Siwek 
S., 2006, Kotlina Chodelska we wcześniej-
szym średniowieczu; Hoczyk-Siwek S., 
Lis P., 2003, Najnowsze odkrycia na gro-
dzisku w Chodliku, Z Otchłani Wieków, 
r:58/Nr 1-4; Nogaj-Chachaj J., 2003, Zarys 
fizjografii Kotliny Chodelskiej, Kotlina 
Chodelska we wcześniejszym średniowie-
czu, s. 68-76; Taras H., 1995, Kultura 
trzciniecka w międzyrzeczu Wisły, Bugu i 
Sanu; Wojtulewicz H., 1971, Skarb monet 
polskich i obcych z XVII wieku z Trzcińca 
pow. Opole Lubelskie, Studia i Materiały 
Lubelskie, t. V. 

 
 

Anna Janeczek 

 

  
  

Kultura trzciniecka w dolinie Chodelki 
 

Wielu ludzi nie interesujących się 
historią i dziejami własnego regionu nie 
zdaje sobie sprawy z roli, jaką odegrał 
zachodni skraj Lubelszczyzny oraz dolina 
Wisły w powstawaniu nowych,  coraz 
lepiej rozwiniętych kultur pradziejowych. 
Zainteresowanie minionych społeczeństw 
osadnictwem na tych terenach sięga okresu 
epoki kamienia, czyli czasów od nas odle-
głych nawet o kilkanaście tysięcy lat. Ów-
czesne ludy szukając miejsca do dogodne-
go życia, wybierały tereny w pobliżu cie-
ków wodnych, wykorzystując miedzy 
innymi piaszczyste wyniesienia. Jednym z 
atrakcyjniejszych miejsc do zakładania 
osad była dolina rzeki Chodelki. 

W Kotlinie Chodelskiej w XV 
stuleciu przed naszą erą, na początku epoki 
brązu, zamieszkiwała ludność kultury 
trzcinieckiej, nazwanej tak przez archeolo-
gów od małej wioski Trzciniec, nieopodal 
Zagłoby.  Określana tym mianem kultura 
archeologiczna nie miała bynajmniej lo-

kalnego charakteru. Całe terytorium zaj-
mowane przez opisywaną kulturę sięgało o 
wiele dalej, bowiem w okresie największe-
go rozkwitu (1.500 – 1.300 l. p.n.e.) roz-
ciągało się na rozległych obszarach mię-
dzyrzecza Wisły, Bugu, Sanu i sięgało aż 
po zachodnią Ukrainę. Obok kultury unie-
tyckiej, zajmującej zachodnie tereny dzi-
siejszej Polski, kultura trzciniecka postrze-
gana jest jako najważniejsza jednostka 
kulturowa wczesnej epoki brązu. 

Pierwsze znaleziska, które posłu-
żyły do zidentyfikowania nowego tworu 
kulturowego, zwanego później kulturą 
trzciniecką, pochodzą już z końca XIX 
wieku. Znajdywano je podczas wycieczek 
archeologicznych organizowanych przez 
badaczy skupionych wokół naukowego 
periodyku „Wiadomości Archeologicz-
nych”. Jednak pierwsze odkrycie znaczącej 
ilości materiałów tej kultury miało miejsce 
w latach 1908-1911. Dokonał go ksiądz 
Antoni Chotyński w Kotlinie Chodelskiej, 

w okolicach wsi Trzciniec, Dratów (obec-
nie Zagłoba), Żmijowiska, Kosiorów. 
Opisywana kultura nie funkcjonowała 
wówczas jeszcze pod swoją obecną nazwą. 
Przez badaczy określana była jako kultura 
ceramiki pasmowej. Trwało to aż do roku 
1930, kiedy to po raz pierwszy termin 
„kultura trzciniecka” wprowadził do litera-
tury najwybitniejszy polski archeolog 
okresu międzywojennego prof. Józef Ko-
strzewski. 

Okres rozwoju tej kultury stanowi 
stosunkowo krótki odcinek pradziejów na 
naszych ziemiach, obejmujący przełom 
neolitu (młodszej epoki kamienia) oraz 
epoki brązu, natomiast jej zanik wiązany 
jest przez badaczy z przemianami kulturo-
wymi, które w konsekwencji doprowadziły 
do powstania na jej podłożu kolejnego 
ogniwa w pradziejach ziem polskich - 
kultury łużyckiej, rozsławionej  grodem w 
Biskupinie. 
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Stanowisk kultury trzcinieckiej w rejonie Dratowa: a- miejsce 

znalezienia skarbu ozdób brązowych, b- osady, c- cmentarzysko 
(wg A. Gardawskiego) 

 
 

Naczynia ceramiczne kultury trzcinieckiej: nr 10 – naczynie z 
Dratowa (wg J. Gąssowskiego)

 
Kultura trzciniecka została rozpo-

znana zarówno na podstawie osad jak i 
cmentarzysk, a cechy wyróżniające ją 
spomiędzy innych kultur widoczne są w 
ceramice, wyrobach metalowych, narzę-
dziach krzemiennych. W Kotlinie Chodel-
skiej, nad dolnym biegiem Chodelki, znaj-
duje się zwarte skupisko osadnictwa tej 
kultury. Podczas prowadzenia wykopali-
skowych i powierzchniowych badań ar-
cheologicznych zostały odnalezione 
wszystkie te elementy, które przez badaczy 
wiązane są z omawianą kulturą. 

Jak już wcześniej zostało wspo-
mniane, nazwa tej kultury pochodzi od 
miejscowości Trzciniec, gdzie A. Chotyń-
ski na początku XX zebrał przepalone i 
porozrzucane kości oraz fragmenty naczyń 
ceramicznych, charakterystyczne dla tej 
kultury. Niestety, już pół wieku po jego 
odkryciach, archeolodzy stwierdzili cał-
kowite zniszczenie stanowiska spowodo-
wane budową nasypu kolejowego. Znaj-
dywane były jedynie pojedyncze zabytki w 
postaci ułamków ceramiki i narzędzi 
krzemiennych. 

Najbardziej spektakularnym zna-
leziskiem – także w skali całej Polski – 
związanym z kulturą trzciniecką jest tzw. 
skarb z Dratowa. Składał się wyłącznie z 
różnego typu ozdób wykonanych z brązu. 
Zespół ten zawierał 18 przedmiotów, do 

których należały: masywne bransolety ze 
zwężającymi się końcami, naramienniki z 
drutu o przekroju nerkowatym, osiem 
naramienników z tarczkami spiralnymi o 
czworograniastym drucie w tarczkach, 
dwie spiralne bransolety wielozwojowe 
wykonane z drutu o przekroju trójkątnym. 
W skład skarbu wchodzi również wielki 
diadem wykonany z cienkiej blachy brą-
zowej, będący na terenach Polski zabyt-
kiem unikalnym. Skarb odnaleziony został 
na piaszczystym wzgórku, na którym 
obecnie znajduje się cmentarz parafialny.  

Obecność kultury trzcinieckiej w 
Dratowie odzwierciedla się także w innych 
znaleziskach dokonanych przez A. Cho-
tyńskiego. Przed pierwszą wojną światową 
i tuż po niej zaobserwował w miejscu, 
gdzie obecnie znajduje się plebania wystę-
powanie dość grubej warstwy kulturowej 
oraz jamy, której wypełnisko było inten-
sywnie zabarwione. Pochodzące stąd ce-
ramiczne znaleziska: miski i małe naczyn-
ka o barwie jasnobrązowej i brunatnej, 
ozdabiane ukośnymi żłobkami i poziomy-
mi dołkami są kolejnym charakterystycz-
nym wyznacznikiem tej kultury. Znalezi-
ska te potwierdziły istnienie osady o cha-
rakterze stałym (Zagłoba-Dratów) oraz 
związanych z nią, położonych w odległości 
5-6 km, krótkotrwałych obozowisk. 

Kolejne osady oraz ślady osadnic-
twa zostały zlokalizowane na podstawie 
badań powierzchniowych zapoczątkowa-
nych przez A. Chotyńskiego we wsi Żmi-
jowiska, położonej na wschód od Zagłoby. 
Pomimo, że znaleziono tam tylko fragmen-
ty ceramiki, były one na tyle charaktery-
styczne, że można było je utożsamiać z 
kulturą trzciniecką. Cechy charaktery-
styczne dla osad trzcinieckich zostały 
rozpoznane, również na podstawie frag-
mentów ceramiki, w miejscowości Bielsko 
oraz Chodlik. Ponadto w Chodliku, pod-
czas prowadzonych przed 40-tu laty badań 
wykopaliskowych, odkryto również ślady 
palenisk oraz narzędzia krzemienne, co 
świadczy o trwałym bądź czasowym za-
siedleniu tego obszaru przez ludność 
„trzciniecką”. 

Do miejsc, w których stwierdzono 
obecność kultury trzcinieckiej na zachod-
niej Lubelszczyźnie w czasach jej najwięk-
szego rozkwitu zaliczyć należy wieś Ko-
siorów i Kazimierzów. W Kazimierzowie, 
oprócz występowania cech charakteryzują-
cych wcześniej opisane osadnictwo trzci-
nieckie, należy wymienić pozostałości po 
kurhanie – charakterystycznej formie po-
chówku, jaką stosowano od pradziejów aż 
do czasów wczesnego średniowiecza. 
Konstrukcja, którą zlokalizowano w Ka-
zimierzowie zawierała jamę grobową, w 
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której znajdowały się kości ponad 20 
osobników. Leżały bezładnie, były nadpa-
lone i rozbite, a wśród nich znaleziono 
ceramikę oraz brązowe elementy. Ponadto 
obok jamy z kośćmi odkryto drewniane, 
częściowo przepalone konstrukcje, okrągłą 
jamę zawierającą ceramikę oraz niewielką 
jamę ze spalonymi kośćmi. Całość przy-
kryta była niegdyś nasypem, który otaczał 
rowek, lecz w momencie prowadzenia 
badań warstwa nasypowa już praktycznie 
nie istniała. Przyczyniła się do tego budo-
wa okopów podczas I wojny światowej 
oraz zagospodarowanie tego terenu na pole 
orne. 

Z całego obszaru występowania 
kultury trzcinieckiej kurhany z pochów-
kiem ciałopalnym nie były jedyną formą 
grzebania zmarłych. Istniały również gro-
by szkieletowe płaskie, bez nasypu, zawie-
rające również pochówki zbiorowe oraz 

groby ciałopalne płaskie. Najliczniejszą 
jednak grupę stanowią w tej kulturze groby 
szkieletowe pod nasypami kurhanów. We 
wszystkich rodzajach wyżej wymienio-
nych pochówków znajdywane były przed-
mioty codziennego użytku, takie jak na-
czynia ceramiczne, narzędzia krzemienne 
oraz ozdoby z brązu. W ten sposób okazy-
wano troskę o los zmarłego, jako wyraz 
uczuć żywionych do niego za życia i 
przede wszystkim przekonanie, że śmierć 
biologiczna nie jest końcem aktywności 
człowieka. 

Niniejszy artykuł stanowi próbę 
przybliżenia mieszkańcom opisywanego 
regionu ogólnej charakterystyki material-
nych wyznaczników kultury trzcinieckiej, 
która  pozostawiła  wyraźne ślady swojej 
obecności w Kotlinie Chodelskiej. Gorąco 
zachęcam do pogłębiania wiedzy na temat 
prehistorii swojej Małej Ojczyzny, gdyż 

stanowi ona bardzo ważne, lecz mało zna-
ny rozdział w dziejach tego obszaru. 
Literatura:  
A. Gardawski, Plemiona kultury trzciniec-
kiej w Polsce, Materiały Starożytne, t. 5, 
1959, s. 7-189. 
J. Gąssowski, Kultura pradziejowa ziem 
polskich. Zarys, Warszawa 1985. 
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kurhanowych kultury trzcinieckiej, Kultura 
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J. Miśkiewicz, Kultura trzciniecka, Pra-
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Katarzyna Przystupa  

  
  

Słowianie nad Chodelką - zagadnienia etniczne w  
archeologii Kotliny Chodelskiej 

 
Kotlina Chodelska to malowniczy 

obszar położony w zachodniej części Wy-
żyny Lubelskiej, rozłożony szeroką, płaską 
przestrzenią po obu stronach rzeki Chodel-
ki. Te spokojne, rolnicze tereny znane są 
obecnie ze swych zalet krajobrazu, upraw 
znakomitego chmielu, tytoniu i owoców, 
lecz także z powodu dobrze zachowanego, 
unikatowego zespołu grodzisk wczesno-
średniowiecznych, które przyciągają nie 
tylko badaczy ale i wielu innych ludzi 
zainteresowanych przeszłością. Szczególne 
miejsce zajmuje gigantyczne grodzisko w 
Chodliku, znane szeroko z powodu odby-
wających sie tam „Majówek Archeolo-
gicznych”, przybliżających publiczności 
zarówno pracę archeologów jak i życie 
tych, którzy mieszkali w Chodliku ponad 
tysiąc lat temu. Festyny archeologiczne nie 
są jednak w stanie udzielić odpowiedzi na 
pytania „Kim byli dawni mieszkańcy Ko-
tliny Chodelskiej?”, „Dlaczego wznieśli 
swoje grody?” i „Dlaczego te grody upa-
dły?”   

Grodziska to w języku archeolo-
gów pozostałości grodów. Grody nad Cho-
delką wybudowali i użytkowali w VIII – X 
w. Słowianie. Powszechnie wiadomo, że 
Słowianie są przodkami Polaków, a także 
wielu innych narodów Europy Środkowej, 
Wschodniej i Południowej. Sam lud Sło-
wian z wczesnego średniowiecza wciąż 
pozostaje bardzo zagadkowy. Archeolodzy 
w naukowych dyskusjach toczą od kilku 
dziesięcioleci spór o to, kim byli Słowia-

nie, skąd pochodzili, na czym polegał 
fenomen ich kultury i w jaki sposób ze 
stosunkowo prymitywnie zorganizowa-
nych plemion wykształciły się znane dzi-
siaj narody i państwa. Niemal każda próba 
syntezy dziejów Słowian pociąga za sobą 
szereg - niekiedy bardzo burzliwych - 
dyskusji, które generują kolejne pytania. 
Minęły czasy kiedy naukowcy pisali spój-
ne, proste historie ukazujące Słowian jako 
dobrodusznych rolników, którzy odziani w 
białe, zgrzebne koszule wiedli spokojny 
żywot z dala od „zgiełku” ówczesnego 
niespokojnego świata, uznając prosty mo-
del życia społecznego, oparty na równości 
i głębokiej czci wobec przyrody i bogów.  

Dzisiaj wiemy, że taki obraz, cho-
ciaż oczywiście w wielu miejscach po-
prawny, jest niepełny i bardzo uproszczo-
ny. Jest tylko niewielkim fragmentem 
całości. Wiedza na temat Słowian ciągle 
się zmienia i wzbogaca. Pojawiają się 
nowe odkrycia, nowe interpretacje, bada-
cze zadają sobie coraz więcej pytań. Po-
zornie taki stan rzeczy rodzi same wątpli-
wości - czy kiedyś uda nam się odkryć „jak 
było naprawdę”? Ale w istocie dzięki temu 
wiemy, że sytuacja na ziemiach polskich w 
okresie wczesnego średniowiecza była o 
wiele bardziej skomplikowana i ciekawsza 
od tej jaka funkcjonuje w powszechnych 
wyobrażeniach.  

Nie wiadomo dokładnie kiedy 
Słowianie pojawili się w Kotlinie Chodel-
skiej. Wiadomo natomiast, że tereny te 

były bardzo dogodne dla słowiańskiego 
osadnictwa. Rozległa, otwarta przestrzeń, 
w kształcie trójkąta ograniczona od półno-
cy i południa wyżej położonymi  Równiną 
Bełżycka i Wyniesieniami Urzędowskimi, 
a od zachodu rzeką Wisłą stanowiła do-
skonały punkt strategiczny. Rozlewiska 
Chodelki oraz jej niewielkich dopływów 
stanowiły dla potencjalnych „obcych” 
trudną do przebycia barierę, a sama Cho-
delka mogła służyć mieszkańcom jej doli-
ny jako wodna droga łącząca poszczególne 
skupiska ludzkie z wielkim szlakiem ko-
munikacyjnym jaki we wczesnym śre-
dniowieczu stanowiła Wisła. Słowianie w 
Kotlinie Chodelskiej zajmowali się rolnic-
twem i hodowlą zwierząt, o czym świad-
czą znajdowane przez archeologów kości 
bydła i świń, a także szczątki roślin 
uprawnych. Ludność ta znała dobrze tajni-
ki wytopu żelaza z lokalnych rud darnio-
wych, a kowale produkowali z żelaza na-
rzędzia przydatne w codziennej pracy. 
Garncarze produkowali dobrej jakości 
gliniane naczynia, których charaktery-
styczne ornamenty i estetyczna forma 
wyróżniała jej twórców na tle innych, 
których ceramika nie była ani tak piękna, 
ani tak starannie wykonana. Można by 
pomyśleć że wczesnośredniowieczni 
mieszkańcy Kotliny tworzyli samowystar-
czalną, rolniczą społeczność, której życie 
toczyło się spokojnym rytmem, gdzie każ-
dy miał swoje zadania i przyczyniał się do 
dobrobytu ogółu. 
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Ten sielankowy obraz słowiań-
skiego osadnictwa skupia się wokół poło-
żonego w samym środku Kotliny wielkie-
go grodu obronnego w Chodliku, a także 
mniejszych grodów w Żmijowiskach, 
Kłodnicy i Podgórzu. To właśnie one 
przyciągnęły uwagę wielu znakomitych 
badaczy, to właśnie one stały się obiektami 
badań, i to one były i nadal są powodem 
zainteresowania Słowianami na tych tere-
nach! Grody obronne to dobitne świadec-
twa, że naszym słowiańskim przodkom 
groziły jakieś niebezpieczeństwa, a ich 
życie nie zawsze było spokojne. Aby móc 
odpowiedzieć na postawione pytania o 
funkcję i genezę tych założeń obronnych 
należy spojrzeć na zagadnienie w nieco 
szerszym kontekście.   

Z badań archeologów, języko-
znawców oraz mediewistów wynika że 
wielka rodzina Słowian dzieliła się na trzy 
grupy: Słowian Zachodnich, Wschodnich i 
Południowych. Ustalono to głównie na 
podstawie badań językowych. Wspólny 
rodowód jak i późniejsze zróżnicowania 
widoczne - a raczej słyszalne - są zresztą 
do dzisiaj w językach poszczególnych 
słowiańskich narodów. Ziemie polskie 
zamieszkiwali Słownie Zachodni. Ze źró-
deł pisanych wiemy, że grupa ta dzieliła 
się na wiele mniejszych jednostek, które 
potocznie nazywamy plemionami. Podsta-
wowym źródłem dotyczącym „geografii 
plemiennej” ziem polskich we wczesnym 
średniowieczu jest tzw. „Geograf Bawar-
ski” - kronika z pierwszej połowy IX w., w 
której zawarty jest spis ludów mieszkają-
cych na wschód od Łaby i na północ od 
Dunaju. Na podstawie tego źródła, a także 
na podstawie innych dzieł wśród których 
wymienić należy: „Żywot Świętego Meto-
dego”, „Powieść Doroczną” oraz relację 
bizantyjskiego cesarza Konstantyna Porfi-
rogenety „De aministrando imperio”, mo-
żemy przypuszczać, że tereny Polski połu-
dniowo-wschodniej zamieszkiwało plemię, 
którego nazwę zapisano jako Lendizi lub 
Lenzeninoi. Owi – jak zwykło ich się w 
polskiej literaturze nazywać -  Lędzianie 
sąsiadowali od zachodu z Wiślanami, a od 
wschodu z plemionami zamieszkującymi 
Ruś Kijowską. Interpretacja źródeł pisa-
nych stwarza jednak problemy, a ustalenia 
dotyczące lokalizacji wymienianych tam 
plemion mają charakter hipotetyczny. 
Niektórzy badacze skłonni są uznawać, że 
plemię Lędzian zajmowało tylko tereny 
położone na południowy wschód od San-
domierza, tzn. dorzecze Sanu i górnego 
Bugu z Przemyślem jako najważniejszym 
grodem, natomiast Lubelszczyznę (w tym 
Kotlinę Chodelską) zamieszkiwało plemię, 
którego nazwy nie znamy – w takim wy-
padku grody w  Chodliku i w Lublinie 

mogłyby stanowić główne ośrodki skupia-
jące osadnictwo. Inni badacze uznają, że 
Lędzianie zamieszkiwali również Lubelsz-
czyznę aż po rzekę Wieprz, w związku z 
tym mieszkańcy Kotliny Chodelskiej byli-
by Lędzianami.  Istnieje także inna kon-
cepcja, która głosi, że pomiędzy Lędzia-
nami a Wiślanami rozmieszczonych było 
wiele mniejszych skupisk osadniczych, 
tzw. „małych plemion”. Różnice w inter-
pretacjach stały się dla archeologów po-
wodem dyskusji niosących wiele nauko-
wych emocji, jednak wydaje się że przy 
obecnym stanie badań daleko jeszcze do 
ostatecznego zakończenia dyskusji i 
uzgodnienia spraw spornych. 

Nawet jeśli nigdy nie uda nam się 
ustalić jak nazywało się plemię, którego 
przedstawiciele mieszkali w Kotlinie Cho-
delskiej, to przecież Słowianie, mimo  że 
nie potrafili zapisać swoich dziejów, zo-
stawili po sobie całe mnóstwo innych 
śladów. Ślady te w postaci wszelkich prze-
jawów kultury materialnej potrafią zbadać 
i zrozumieć archeolodzy. Spójrzmy więc 
na plon ich pracy. 
 

 
Naczynia chodlikowskie, odkryte na gro-
dzisku w Chodliku w 2000 r. (fot. P. Lis) 

 
Wykopaliska w Chodliku, mające 

już ponad półwieczną historię, przyniosły 
wiele informacji, których na próżno szukać 
w źródłach pisanych. Dzięki badaniom 
dendrochronologicznym ustalono, że po-
tężny gród w Chodliku został wybudowa-
ny przed połową VIII wieku. Kwestią nie 
do końca jasną pozostaje nadal jego funk-
cja. Potężna drewniano - ziemna konstruk-
cja wałów okalających gród trzema liniami 
świadczy o tym, że szczególny nacisk 
położono na funkcję obronną. Ale w takim 
razie kogo i przed kim mógł bronić Cho-
dlik? Do obrony takiej wielkości grodu 
potrzebna była ogromna liczba zbrojnych. 
Czy lokalna społeczność zamieszkująca 
Kotlinę była w stanie wystawić wystarcza-
jąco liczny oddział?  

Można wysnuć kilka hipotez wy-
jaśniających powstanie tego grodu. Pierw-
szą z nich jest istnienie w Kotlinie Chodel-
skiej „małego plemienia” które miało cze-

go bronić – np. szlaku handlowego prze-
biegającego przez te terytoria ze wschodu 
do przeprawy przez Wisłę i dalej na za-
chód. W takim wypadku gród mógł pełnić 
również rolę miejsca targowego. Gród 
mógł też być centralnym punktem wspól-
noty sąsiedzkiej – opolnej, o czym dziś 
może świadczyć nazwa najbliższego mia-
sta: Opole Lubelskie. Wydaje się że gród 
jest zbyt obszerny w stosunku do liczby 
ludności, jaka mogła w nim zamieszkać. 
Badania wnętrza grodu nie wykazały ist-
nienia szczególnie gęstej sieci domostw. 
Być może były tam domy o konstrukcji 
innej niż typowa dla Słowian półziemianka 
– nie zostawiające czytelnych dla arche-
ologa śladów. Ocena liczby ludności za-
mieszkującej gród i jego najbliższe okolice 
jest bardzo trudna, a podawane szacunko-
we liczby dochodzące nawet do 10.000 
wydają się być mocno zawyżone. Gród 
mógł też pełnić rolę refugium – miejsca, w 
którym w razie niebezpieczeństwa chronili 
się wszyscy mieszkańcy z okolicy, by tam, 
zza potężnych wałów skutecznie odpierać 
ataki. Wreszcie budowa tak potężnego 
grodu mogła być manifestacją potęgi wła-
dzy. W takim wypadku pojawia się kolejny 
problem: co to za władza?  

Rządy lokalnego chodlikowskiego 
władcy, który aby pokazać rywalom swoją 
potęgę wybudował wielki gród wydają się 
bardzo mało prawdopodobne. Wśród Sło-
wian w okresie plemiennym nie było ta-
kich tradycji, a władza nie skupiała się 
wokół jednostki. Warto w tym miejscu 
zauważyć, że w drugiej połowie VIII wie-
ku cała Słowiańszczyzna Zachodnia zosta-
ła ogarnięta swoistą „modą” na wznosze-
nie grodów, i o ile wcześniej Słowianie 
budowali raczej nieufortyfikowane osady, 
tak teraz grody zaczęły powstawać na 
terenach od Połabia, Pomorza, przez Wiel-
kopolskę do Małopolski. Grody te nie 
powstawały bez przyczyny. Najprawdopo-
dobniej w tym czasie wśród społeczeństw 
słowiańskich zaczęły zachodzić istotne 
zmiany, które w X w. miały zaowocować 
przemianami wspólnot plemiennych w 
organizmy państwowe. W centralnych 
punktach terytoriów takich wspólnot po-
wstawały grody, ogniskujące wokół siebie 
istotne procesy kulturotwórcze, jak choćby 
wyodrębniające się rzemiosło. Takim gro-
dem centralnym był zapewne Chodlik. W 
2 poł. IX wieku zaczyna on jednak tracić 
swe znaczenie, zaczyna pustoszeć. Trudno 
dziś powiedzieć, co było tego powodem. 
Czy przyczyniły się do tego czynniki eko-
nomiczne i wielki wysiłek, jaki musiał być 
związany z utrzymaniem tak ogromnego 
założenia, czy może zmiany środowiska 
przyrodniczego lub klimatu? A może spo-
łeczność Kotliny Chodelskiej zaczynała 



__________________________  PPOOWWIIŚŚLLEE  LLUUBBEELLSSKKIIEE – nr 5(24), wrzesień 2007 r.__________________________ 

 8

wchodzić w kolejny etap społecznego 
rozwoju? Odkrywane w czasie wykopalisk 
liczne ślady pożogi świadczą, że przemia-
ny te nie zawsze zachodziły pokojowo.   

Upadek grodu w Chodliku nie 
oznaczał końca budownictwa grodowego 
w Kotlinie Chodelskiej. W miejscowo-
ściach Żmijowiska, Kłodnica i Podgórz 
znajdują się pozostałości trzech znacznie 
mniejszych grodów. Dwa pierwsze z nich 
powstały zapewne już po upadku Chodli-
ka. Datowanie dendrochronologiczne 
drewnianych pozostałości umocnień w 
Żmijowiskach wykazało że drewno użyte 
do ich budowy zostało ścięte dokładnie w 
888 roku. Precyzyjne ustalenie funkcji tych 
grodów jest jednak równie trudne co ich 
wielkiego poprzednika. Być może mniej-
sze grody stanowiły skuteczniejszy i tań-
szy sposób ochrony plemiennej społeczno-
ści w Kotlinie Chodelskiej. Według naj-
nowszych interpretacji mogły być one 
elementem systemu umocnień, którego 
powstawanie wiązało się z postępującą 
integracją plemion słowiańskich mieszka-
jących na wschodzie ziem polskich, a 
mającego na celu stworzenie silnej organi-
zacji ponadplemiennej rządzonej przez 
wyodrębniające się coraz wyraźniej elity 
społeczne, wokół których zaczynała sku-
piać się władza administracyjna i wojsko-
wa. Z historii już wiemy, że pierwsi cel ten 
osiągnęli Polanie. Być może było tak, że to 
właśnie państwo Polan, rządzone niezwy-
kle sprawnie przez Piastów, stanowiło dla 
formującego się na wschodzie związku 
plemion największą konkurencję. W wyni-
ku ekspansji w latach 70 tych X wieku 
właśnie Polanie położyli kres tym proce-
som integracyjnym i podporządkowali 

swojej zwierzchności ludy określane w 
ruskich latopisach jako „Lachy”.  

 
Autor i A. Janeczek w czasie wykopalisk w 

Żmijowiskach (fot. P. Lis) 
 

Taką wersję wydarzeń częściowo potwier-
dzają badania wykopaliskowe grodziska w 
Żmijowiskach, które ukazały między in-
nymi dwie warstwy spalenizny. Odkryto 
także metalowy toporek w części wału w 
pobliżu wejścia. Proste powiązanie dwóch 
faktów pozwala wysnuć wniosek, że ktoś 
próbował zdobyć gród, a w wyniku walk 
wybuchły tam dwa pożary. Dalsze badania 
być może pomogą ustalić czy załoga grodu 
w Żmijowiskach rzeczywiście odpierała 
ataki Polan.  

Niezależnie od tego jaką hipotezę 
przyjmiemy za prawdziwą, należy zdać 
sobie sprawę z tego jak cennymi dla histo-
rii zabytkami są grodziska w Kotlinie 
Chodelskiej. Jak zupełnie inne od naszego 
i jak ciekawe było życie jej mieszkańców. 
Mimo, że nie znamy ich imion, że mamy 
problemy nie tylko z ustaleniem jak nazy-
wało się ich plemię, ale nawet z określe-
niem czy wraz ze swoimi sąsiadami two-
rzyli jedną wielką wspólnotę, czy może 
stanowili niezależną grupę, która budując 
grody spodziewała się ataków ze strony 

sąsiadów, a być może sama owych sąsia-
dów od czasu do czasu najeżdżała. Nasza 
wiedza o nich cały czas się powiększa. 
Uświadamiamy sobie, że ludzie ci, chociaż 
żyli ponad 1000 lat temu, są cenną częścią 
naszej historii. Wielkie grodzisko w Cho-
dliku i niepozorne, malutkie grodziska w 
Żmijowiskach, Kłodnicy są czymś więcej 
niż małymi, zarośniętymi górkami ziemi, 
miejscem dla festynów, czy przeszkodą w 
uprawianiu pola. To część naszego wspól-
nego dziedzictwa, i dlatego wszyscy po-
winniśmy je chronić najlepiej jak potrafi-
my i starać się aby pokolenia, które przyj-
dą po nas również mogły być dumne z tego 
dziedzictwa.  
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„Dwór obronny” na Kosmolance 
  

Badania archeologiczne w lipcu 
2003 r. na Kosmalnej Górze w Podgórzu 
(zob. Łukasz Rejniewicz i Andrzej Roz-
wałka, Badania archeologiczne na Kosma-
lowej Górze w Podgórzu, „Powiśle Lubel-
skie” nr 2, kwiecień 2003) potwierdziły, że 
nad Powiślem lubelskim dominował, po-
stawiony na „wałach” (jak nazywają je 
miejscowi) wieńczących szczyt Kosmo-
lanki, obiekt obronny. Autorzy artykułu i 
badań w 2003 r. stwierdzili, że w późnym 
średniowieczu powstała tu „zabudowa 
murowana o charakterze mieszkalno-
obronnym, która utraciła swe znaczenie po 
XVII w.” Po braku obiektów kulturowych 
z czasów od XII do XIV w. „dopiero w 
XIV w. – jak piszą autorzy – pojawia się 

[na Kosmolance] zabytkowy materiał ce-
ramiczny, znajdowany głównie na po-
wierzchni pól ornych. W wykopach usytu-
owanych w centralnej części wzgórza 
wystąpiły duże ilości gruzu ceglanego 
(średniowieczna cegła palcowa), kamienne 
detale architektoniczne, części dachówek, 
fragmenty szkła okiennego i znaczne ilości 
ceramiki kuchennej i stołowej. Dowodzi to 
istnienia w pobliżu murowanego założenia 
architektonicznego, na przykład wieży 
mieszkalno-obronnej. Okres trwania zało-
żenia murowanego można zamknąć w 
przedziale od schyłku XIV do końca XVII 
stulecia.” 

Dwór obronny na Kosmolance nie 
jest widoczny na znanym widoku Janowca 

i prawego brzegu Wisły, wykonanym 
przez Erica Dahlberga w 1655 r. Rysunek 
dalszego planu jest bardzo ogólny i cho-
ciaż widnieje na nim w hipotetycznych 
okolicach Podgórza wieża, większy zada-
szony budynek i parę mniejszych, to trud-
no powiedzieć, że chodzi o naszą Kosmo-
lankę. 

Na austriackiej rękopiśmiennej 
mapie Antona Meyera von Hendelsfelda z 
1801 r. w miejscu dzisiejszego najwięk-
szego nagromadzenia ceglanego gruzu (to 
jedyne takie skupisko gruzu na Kosmolan-
ce), znajduje się zarys planu budowli od-
powiadającej „wieży mieszkalno-
obronnej”. Na mapie tej znajdujemy też 
zarys planu być może drugiej konstrukcji 
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metrów), obniżone, murowane, mieszkalne 
wieże, które mogły także pełnić funkcje 
obronne. Miały najczęściej 2-3 kondygna-
cje, były kilkuizbowe. Prosta forma archi-
tektonicznej bryły przykryta była dachem 
dwu lub czterospadowymi. Pociągało to za 
sobą zmianę funkcji pomieszczeń. Przy-
ziemia dotychczas magazynowo-obronne 
stawały się wnętrzami gospodarczymi. 
Pierwsze piętro miało jak dawniej charak-
ter mieszkalny, drugie – teraz – reprezen-
tacyjny. „Kamienica” była często „oparta” 
o wały (lub mury), w obrębie których 
znajdowały się najczęściej drewniane po-
mieszczenia gospodarcze folwarku. Ma-
sowe wznoszenie „kamienic” przypada na 
lata ok. 1540 r. 
 

 
Fragmenty kafli z pieców w wieży miesz-

kalno-obronnej na Kosmolance, w prawym 
dolnym rogu kafel garnkowy z XIV w. W 
XV w. wprowadzono kafle płytowe odci-

skane w matrycach 
 

W tym czasie Podgórz jest już za-
pewne w rękach Firlejów herbu Lewart. Po 
1474 r. Piotr Firlej przejmuje zastawy od 
drobnej szlachty lubelskiej, wśród której 
pojawiają się nazwiska znanych nam z 
Podgórza Puchały i Grabianki (Sochacka, 
s. 44). W 1491 r. Piotr Firlej stał się udzia-
łowcem Janowic i jak pisze Anna Sochac-
ka (s. 46) „energicznie zaczął żądać wy-
równania szkód czynionych mu przez 
sąsiada z Podgórza, wyławiającego ryby 
przy brzegu Firleja”, co pewnie było wstę-
pem do przejęcia tej wioski. W 1497 r. 
Mikołaj Firlej pisze się już „z Janowic”. W 
1510 r. Firejowie otrzymują starostwo 
kazimierskie, do którego należy Zaszczy-
tów (Zastów). W 1537 r. król Zygmunt 
Stary zezwolił na lokację miasta Janowca 
pod zamkiem „przez Piotra Firleja [...] 
znacznym kosztem wystawionego”. Dlate-
go uważa się, że budowa bastejowego 
zamku przypada na lata 1526-1537, choć 
budowa mogła zacząć się i 20 lat wcze-
śniej. Mogła też być w tym miejscu wcze-
śniejsza, mniejsza budowla obronna po-
przednich właścicieli. 

W Archiwum Państwowym w 
Lublinie znajduje się dokument – zobo-
wiązanie, z którego jednoznacznie wynika, 
że w 1551 r. Piotr z Dąbrowicy (Firlej), 
wojewoda generalny ziem ruskich, radom-
ski i kazimierski starosta był właścicielem 
„dóbr dziedzicznych, miasteczka Janowiec 
i wsi do niego należących Janowice, Obla-
sy, Rudki, położonych w powiecie radom-
skim województwa sandomierskiego, a 
także wsi Mączymierz i Podgórze, znajdu-
jących się w ziemi lubelskiej” („Notatnik 
Janowiecki” nr (8) 2/99, 1999, s. 50-51). 
Dla prawobrzeżnej części dóbr Firlejowie 
musieli więc na pewno wymurować (bo 
rozbudować chyba nie bardzo było co) 
dwór obronny na Kosmolance. Być może 
uczyniła to ta sama ekipa budowlana, pra-
cująca w tym czasie na zamku w Janowcu, 
może zaraz po zakończeniu prac na lewym 
brzegu. Zdaje się na to wskazywać charak-
ter wałów z bastejami, w miarę regularne 
założenie całości, podobny materiał (ka-
mienny wapień uzupełniony cegłą palców-
ką, choć trafia się też cegła zendrówka) i 
bogate wyposażenie budynku (duża ilość 
różnych, ozdobnych kafli, starannie obro-
biona kamienna posadzka). Cegła palców-
ka z Kosmolanki ma grubość 9 cm, co 
pozwala, np. przez analogię z zamkiem w 
Janowcu czy Czersku, datować ją właśnie 
na 1-szą poł. XVI w. Zapewne budynek na 
Kosmolance był w typie „kamienicy”, być 
może podobny do tych, jakie budowano 
wówczas na zamku w Janowcu. Stał się on 
teraz siedzibą administratora, był ośrod-
kiem gospodarczym podgórskiego folwar-
ku, a jednocześnie przydatnym miejscem 
postoju właściciela Janowca podczas po-
dróży za Wisłę. 

 

 
Południowa wieża mieszkalna zamku w 

Janowcu w typie „kamienicy”, rekonstruk-
cja wyglądu z pocz. XVI w., rys. T. Augu-

stynek 
 

Po śmierci Andrzeja Firleja (zm. 
1585), kolejnego dziedzica Janowca oraz 
jego żony Barbary ze Szreńskich (zm. 
1588) oraz zrzeczeniu się praw do ojcowi-

zny przez Dorotę Firlejównę, dobra jano-
wieckie znajdowały się prawdopodobnie w 
posiadaniu Mikołaja Firleja, syna Jana 
Firleja marszałka wielkiego koronnego. 
Trzecią żoną marszałka koronnego Jana 
Firleja była Barbara Mniszchówna. Po 
śmierci marszałka Barbara Mniszchówna 
wyszła za mąż za wdowca Jana Dulskiego 
(zm. 1590), kasztelana chełmińskiego. Jan 
Dulski miał 4 córki, jedną z nich była 
Barbara Tarłowa, inną Katarzyna zamężna 
za Mikołajem Działyńskim. Po śmierci 
Jana Dulskiego wsie należące do dóbr 
janowieckich na prawym brzegu Wisły 
(Podgórz, Męćmierz, Rogów, Zajęczyska 
[Zaszczytów?], Wólka Dębska [Dobrska]) 
przeszły w ręce Mikołaja Działyńskiego, 
wojewody chełmińskiego, szwagra Barba-
ry Tarłowej (Archiwum Państwowe w 
Lublinie, Księgi Grodzkie Lubelskie RMO 
27, k. 189, 1950). 

 

 
Fragment dachówek-gąsiorów z wieży 
mieszkalno-obronnej na Kosmolance 

 
W Rejestrze poborowym lubel-

skim z 1626 r. właścicielem Podgórza jest 
Paweł Działyński, syna Mikołaja. Po Paw-
le, Podgórz wraz z Rogowem, częścią 
Dobrego, Żmijowiskami, należał do jego 
syna Adama. W październiku 1660 r. 
Adam Działyński zginął pod Cudnowem, 
przed śmiercią wyznaczając Aleksandra 
Polanowskiego, porucznika swej chorągwi 
kozackiej, do opieki nad dziećmi. Alek-
sander Polanowski był blisko związany z 
Jerzym Lubomirskim (1616-1667), właści-
cielem Janowca poprzez ślub z Barbarą 
Tarłówną w 1654 r. W 1660 r. został staro-
stą kazimierskim. Nie znamy dokładnie 
okoliczności ani powodów, dla których, 
prawdopodobnie w latach 60. XVII w., 
Aleksander Polanowski stał się właścicie-
lem Podgórza. Przejmując Podgórz, Dobre 
i Wólkę, musiał przejąć zrujnowany i za-
pewne spalony w 1655 r. przez Szwedów 
(tak jak i zamek w Janowcu), dwór na 
Kosmolance. W Regestrze pogłównego 
województwa lubelskiego z 1676 r. cen-
trum jego powiślańskich dóbr znajdowało 
się już w Dobrem. A na początku XVIII w. 
nowym ośrodkiem dóbr Polanowskich 
stała się budowana przez nich na wschód 
od Dobrego Polanówka. W XVIII w. do-



__________________________  PPOOWWIIŚŚLLEE  LLUUBBEELLSSKKIIEE – nr 5(24), wrzesień 2007 r.__________________________ 

 11

tychczasowe centrum gospodarcze podgór-
skiego folwarku na Kosmolance przenie-
siono na drugą stronę dolinki, w której leży 
wioska, czyli na teren zajmowany dziś 
przez budynek byłej szkoły. Być może 
wykorzystano tu miejsce po drugim, wcze-
śniejszym folwarku. Pozostaje pytanie co 
zrobiono z cegłami palcówkami z obron-
nego dworu na szczycie góry? Musiało ich 
być dużo, skoro mieszkańcy Podgórza 
wykorzystywali je jeszcze w pierwszej 
połowie XX w. na podmurówki swoich 
chałup. Śladowe ilości tej cegły znajduje-
my w piwnicach stojącego do dziś budyn-
ku administratora podgórskiego folwarku, 
którego budowę rozpoczęto jeszcze w 
XVIII w. Ale nie ma ich ani w miejscu 
dawnego dworu w Dobrem, ani na miejscu 
dworu w Polanówce, ani w kaplicy funda-
cji Polanowskich z 1723 r. przy kościele w 
Wilkowie. 

Dwór Polanowskich w Polanówce 
był już drewniany i w kształcie znanym 
nam z tradycji dworków szlacheckich z 
gankiem. Ale w XX w. mamy na Powiślu 
dwa interesujące przykłady nawiązania do 
dawnych dworów-wież. Kazimierz Skóre-
wicz wykorzystał swoje doświadczenie z 
renowacji wspomnianej wyżej wieży 
„ariańskiej” w Wojciechowie, do rozbu-
dowy przed I wojną światową dworu Iłła-
kowiczów w Łaziskach. A Czesław Bie-
lecki w projekcie domu-wieży z 1987 r. dla 
Podgórza, wzorował się na dawnej, miej-
scowej architekturze (zamków w Kazimie-
rzu i Janowcu, a także dzwonnicy Siciń-
skiego w Wilkowie). Świadczy to, podob-

nie jak w XV i XVI w., o trwałości lokal-
nej tradycji i twórczym konserwatyzmie 
renesansowych budowniczych i współcze-
snych architektów. Podgórski projekt Bie-
leckiego dziennik „Życie” z 4-5 kwietnia 
1998, s. 10, skomentował wprost: „Wyglą-
da trochę na fragment zamczyska Firlejów 
przyniesionego tu przez trąbę powietrzną z 
przeciwległego brzegu Wisły”. Po pięciu-
set latach, firlejowska tradycja, spinająca 
architektonicznie dwa brzegi Wisły, znów 
inspirowała. 

 

 
Archeolog Andrzej Rozwałka podczas prac 

wykopaliskowych przy dawnej wieży 
mieszkalno-obronnej na Kosmolance, 

lipiec 2002 r. 
 
Literatura: Kazimierz Myśliński, 

Z dziejów rozwoju wsi lubelskiej w XIV i 
XV wieku, „Rocznik Lubelski” I, Lublin 
1958; Bastejowe fortyfikacje w Polsce, 
„Prace Naukowe Instytutu Historii Archi-
tektury, Sztuki i Techniki Politechniki 
Wrocławskiej”, 1975, nr 9, Studia i Mate-
riały, nr 3; Teresa Jakimowicz, Dwór mu-

rowany w Polsce w wieku XVI (wieża – 
kamienica – kasztel), Warszawa-Poznań 
1979; Andrzej Gruszecki, Zamki i pałace 
małopolskie w XVI w. Cechy reprezenta-
cyjno-mieszkaniowe i obronne, „Prace 
Naukowe Politechniki Warszawskiej”, 
1986, Budownictwo, z. 93; Osady zaginio-
ne i o zmienionych nazwach historycznego 
województwa lubelskiego, opr. S. Wojcie-
chowski, A. Sochacka, R. Szczygieł, 
„Dzieje Lubelszczyny” t. 4, Warszawa 
1986; J. Szymczak, Koszty murowanego 
budownictwa obronnego w Polsce do XVI 
w., „Kwartalnik Historii Kultury Material-
nej” 1988, R. XXXVI, nr 2; Leszek Kaj-
zer, Zamki i społeczeństwo. Przemiany 
architektury budownictwa obronnego w 
Polsce w X-XVIII wieku, Łódź 1993; Mie-
czysław Kurzątkowski, Jerzy Żurawski, 
Zamek w Janowcu nad Wisłą, Warszawa 
1995; Tadeusz Zagrodzki, Czersk. Zamek i 
miasto historyczne, Warszawa 1996; „No-
tatnik Janowiecki” nr (8) 2/99, 1999, s. 50-
51; Anna Sochacka, Posiadłości Lewartów 
w Lubelskiem w średniowieczu, [w:] Go-
spodarcza i kulturowa rola Firlejów, [w:] 
II Janowieckie Spotkania Historyczne, 
Janowiec 2000; Andrzej Szymanek, Bar-
bara Tarłowa starościna sochaczewska w 
świetle testamentu z 1613 roku, „Notatnik 
Janowiecki” nr 11/2001; Wojciech Wło-
darczyk, Folwark w Podgórzu, „Powiśle 
Lubelskie” nr 2, kwiecień 2005. 

 
Wojciech Włodarczyk, 

 
 
 

Archeologia w Kotlinie Chodelskiej – dzień dzisiejszy... 
 

W ostatnich latach łamy „Powiśla 
Lubelskiego” były dla archeologii bardzo 
gościnne. W numerach ze stycznia 2003, 
lipca 2005 i stycznia 2006 zamieszczone 
zostały artykuły na temat badań wykopali-
skowych grodziska w Żmijowiskach oraz 
projektowanych na tym stanowisku przed-
sięwzięć muzealnych. Numer obecny, w 
sposób szczególny związany z archeologią, 
prezentujący w artykułach młodych adep-
tów tej nauki wybrane odkrycia z terenu 
Kotliny Chodelskiej oraz związane z nimi 
problemy badawcze, ukazuje się w czasie, 
gdy aktywność archeologiczna na tym 
terenie znów wyraźnie wzrasta. Celem 
poniższego opracowania jest krótka pre-
zentacja najważniejszych wydarzeń zwią-
zanych z poznawaniem i zagospodarowa-
niem dziedzictwa archeologicznego Kotli-
ny Chodelskiej, które miały miejsce w 

ciągu ostatniego roku oraz tych które są na 
najbliższą przyszłość planowane. 

Latem 2006 roku wznowione zo-
stały przez Pawła Lisa (Muzeum Nadwi-
ślańskie w Kazimierzu Dolnym) badania 
wykopaliskowe na wczesnośredniowiecz-
nym grodzisku w Żmijowiskach. Miały 
one na celu rozpoznanie zniszczonej części 
grodziska, w miejscu planowanej częścio-
wej rekonstrukcji systemu obronnego gro-
du oraz uzyskania możliwie pełnych pod-
staw źródłowych do projektowania rekon-
strukcji. Badania te doprowadziły do nie-
zwykle interesujących odkryć. W wyko-
pach badawczych natrafiono na pozostało-
ści drogi dojścia do bramy grodu oraz 
relikty podwójnej linii drewnianego płotu 
obronnego, usytuowanego między dwoma 
rowami otaczającymi od zewnątrz wał 
ziemny. Zgodnie z przyjętymi założeniami 

konserwatorskimi odkryte elementy sys-
temu obronnego nie zostały po wykopali-
skach zasypane – linie rowów zostały 
utrwalone poprzez ułożenie darni i można 
je oglądać w terenie, a w roku bieżącym 
planowana jest rekonstrukcja odkrytego 
fragmentu płotu obronnego o konstrukcji 
plecionkowej. Będzie to początek prac 
rekonstrukcyjnych na grodzisku w Żmijo-
wiskach – w roku 2007 przewiduje się 
również częściowe odtworzenie zniszczo-
nego nasypu wału oraz wykonanie projek-
tu i – być może również – rekonstrukcję 
obok grodziska półziemiankowej budowli 
mieszkalnej, odtwarzającej obiekt odkryty 
tu w roku 1965. Główne prace rekonstruk-
cyjne, odtwarzające wał ziemny i jego 
konstrukcję drewnianą, muszą poczekać na 
zakończenie ostatniego etapu badań wyko-
paliskowych. Odbędą one w sierpniu 2007 
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roku dzięki dotacji Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, przyznanej na 
realizację drugiego etapu projektu „Mu-
zeum Dawnych Słowian – otwarte mu-
zeum tematyczne”, choć – podobnie jak w 
roku ubiegłym – konieczne będzie organi-
zacyjne wsparcie Gminy Wilków. Organi-
zatorzy ekspedycji bardzo liczą też na 
współpracę i życzliwość społeczności 
Żmijowisk i Kosiorowa w trakcie prowa-
dzenia prac badawczych. Badania te mogą 
okazać się kluczowe dla procesu odtwo-
rzenia wyglądu grodu z końca IX w., gdyż 
wiele wskazuje na to, iż w trakcie wykopa-
lisk odkryte zostaną pozostałości grodowej 
bramy. Szczególnie istotne może okazać 
się pozyskanie próbek spalonego drewna w 
wielkości umożliwiającej wykonanie ko-
lejnych datowań metodą dendrochronolo-
giczną. Precyzyjne ustalenie czasu po-
wstania i upadku grodu w Żmijowiskach 
może mieć istotne znaczenie nie tylko dla 
odpowiedzi na pytania dotyczące jego 
genezy i funkcji – wpływ rodzącego się 
państwa piastowskiego czy pozostałość 
procesów integracyjnych i przeobrażeń 
lokalnych społeczności plemiennych? – ale 
również dla studiów nad schyłkiem okresu 
plemiennego w całej Polsce. 

Nowym, niezwykle interesującym 
i spektakularnym nurtem badań jest zapo-
czątkowana wiosną 2007 r. przez Łukasz 
Miechowicza (Instytut Acheologii i Etno-
logii PAN w Warszawie) prospekcja tere-
nowa, mająca na celu zweryfikowanie 
wcześniej znanych i badanych cmenta-
rzysk wczesnośredniowiecznych w za-
chodniej części Kotliny Chodelskiej. Być 
może przyniesie ona również nowe odkry-
cia słowiańskich nekropolii, a tym samym 
rozwiązanie problemu nieznanych dotąd 
cmentarzysk ludności zamieszkującej m.in. 
grodziska w Chodliku i Żmijowiskach. 

Miniony okres przyniósł również 
bogaty plon w zakresie naukowych publi-
kacji związanych z minionymi i obecnymi 
badaniami archeologicznymi na terenie 
Kotliny Chodelskiej. Wśród opracowań 
podsumowujących stan wiedzy o słowiań-
skim osadnictwie okresu plemiennego na 
tym terenie wymienić należy drugie wyda-

nie monografii autorstwa Stanisławy Ho-
czyk-Siwkowej (Instytut Archeologii 
UMCS w Lublinie) „Kotlina Chodelska we 
wcześniejszym średniowieczu”, które w 
stosunku do wydania pierwszego z roku 
2004 zostało w sposób istotny uzupełnione 
najnowszymi wynikami badań oraz znacz-
nie poszerzone o nowe obszary badań i 
studiów. W VIII tomie „Archeologii Polski 
Środkowowschodniej”, wydawanej przez 
Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, 
znaleźć można opracowanie Pawła Lisa, 
podsumowujące dotychczasowy stan ba-
dań grodziska w Żmijowiskach z lat 1965, 
2002, 2003 oraz analizujące ich wyniki na 
szerszym tle osadniczym i kulturowym. Do 
kolejnego tomu tego periodyku złożone 
zostały artykuły prezentujące wstępne 
opracowanie wyników wykopalisk w Żmi-
jowiskach w roku 2006 (P. Lis) i analizu-
jące dokonane w ich trakcie interesujące 
odkrycie żelaznego toporka (M. Kulaw-
czuk, P. Lis). 

Łatwo zauważyć, że w ostatnich 
latach aktywność archeologów w Kotlinie 
Chodelskiej związana jest wyłącznie z 
okresem wczesnego średniowiecza i osad-
nictwem słowiańskim okresu plemiennego 
(VIII – 1 poł. X w.). Ta jednostronność 
zainteresowań wydaje się całkowicie zro-
zumiała, gdy uświadomimy sobie, że trud-
no jest na terenie Lubelszczyzny znaleźć 
drugie miejsce, gdzie na tak niewielkim 
terenie skupiałoby się tak dużo spektaku-
larnych i istotnych badawczo elementów 
dziedzictwa archeologicznego. Obok epo-
nimicznego stanowiska kultury trzciniec-
kiej z epoki brązu w miejscowości Trzci-
niec czy skarbu z Dratowa to właśnie 
wczesnośredniowieczne grodzisko w Cho-
dliku, a ostatnio także grodzisko w Żmijo-
wiskach oraz związane z nimi kompleksy 
osadnicze, są sztandarowymi stanowiska-
mi, dzięki którym Kotlina Chodelska ma 
swoje stałe i poczesne miejsce w zasobach 
archeologii polskiej. To dziedzictwo, z 
którego można być dumnym, które należy 
chronić i poznawać, które należy w sposób 
możliwie najszerszy propagować i promo-
wać. Z tego też względu wspomnieć z 
satysfakcją należy, że po trzech  latach 

przerwy, dzięki aktywności Gminy 
Karczmiska, reaktywowana została Ma-
jówka Archeologiczna w Chodliku, dzięki 
której położone tam grodzisko w dniach 
24-27 maja 2007 zwiedziło blisko trzy 
tysiące ludzi. Coraz więcej turystów prze-
mierza pieszo czy rowerem szlak tema-
tyczny „Grodziska nad Chodelką”, utwo-
rzony przez kazimierskie Muzeum, we 
współpracy ze Starostwem Powiatowym w 
Opolu Lubelskim wyposażany w urządze-
nia turystyczne – tablice, ławy. Wydaje 
się, że kamieniem milowym w promowa-
niu dziedzictwa archeologicznego w za-
chodniej części Kotliny Chodelskiej będzie 
rozpoczęta w tym roku realizacja rekon-
strukcji w Żmijowiskach i utworzenie tam 
ośrodka archeologii doświadczalnej, jako 
centralnego punktu „Muzeum Dawnych 
Słowian”. 
 
L i t e r a t u r a :  
H o c z y k - S i w k o w a  Stanisława 
2006 Kotlina Chodelska we wcześniej-
szym średniowieczu. Studium archeolo-
giczno-osadnicze, Lublin 
K u l a w c z u k  Monika,  L i s  Paweł 
2007 Wczesnośredniowieczny topór z gro-
dziska w  Żmijowiskach, pow. Opolski., 
Archeologia Polski Środkowowschodniej, 
t. IX (w druku) 
L i s  Paweł 
2006a Wczesnośredniowieczne grodzisko 
w Żmijowiskach, pow. Opolski w świetle 
badań archeologicznych w latach 2002-
2003, Archeologia Polski Środkowow-
schodniej, t. VIII, s. 70-84 
2006b Muzeum Dawnych Słowian. W: 
Dziedzictwo morskie i rzeczne, red. S. 
Januszewski, Wrocław, s. 316-327 
2007a „Muzeum Dawnych Słowian” – 
muzeum w krajobrazie, „Archeologia Ży-
wa” (w druku) 
2007b Sprawozdanie z badań wykopali-
skowych wczesnośredniowiecznego grodzi-
ska w Żmijowiskach, pow. Opolski w roku 
2006, Archeologia Polski Środkowow-
schodniej, t. IX (w druku) 

Paweł Lis 

  
  
  
  
  
  

PPiissmmoo  PPOOWWIIŚŚLLEE  LLUUBBEELLSSKKIIEE wwyyddaajjee  RReeggiioonnaallnnee  TToowwaarrzzyyssttwwoo  PPoowwiiśśllaann  ww  WWiillkkoowwiiee  nn//WWiissłłąą,,   
2244--331133  WWiillkkóóww,,  WWiillkkóóww  6622aa,,  KKoonnttoo  bbaannkkoowwee::  BBaannkk  SSppóółłddzziieellcczzyy  ww  KKaazziimmiieerrzzuu  DDllnn..  OO//WWiillkkóóww,,  

nr konta: 91 8731 1011 0200 0606 2002 0001 
Redaguje zespół, redaktor naczelny: Bogdan Bandzarewicz, Kolonia Szczekarków 31, 24-313 Wilków. 

ee--mmaaiill::  bbooggddaann..bbaannddzzaarreewwiicczz@@wwpp..ppll  


