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Tymczasowe sprawozdanie z badań archeologicznych 
średniowiecznej wieży cylindrycznej 

odkrytej na górze zamkowej w Cieszynie

G óra Zamkowa w Cieszynie położona jest w zachodniej części miasta. Jej 
z natury obronna forma, bezpośrednie sąsiedztwo rzeki Olzy oraz dopływ 
Młynówki, powodowały że od dawna stanowiła dogodne miejsce osadnicze. 
Potwierdziły to badania archeologiczne rozpoczęte w roku 1941, kiedy odkryto 
ślady osadnictwa neolitycznego oraz rozpoczęto badania rotundy romańskiej 
pochodzącej z 2 poł. XI w.1. W roku 1947 rozpoczęto trwające do połowy lat 
50-tych systematyczne badania archeologiczne, efektem których było odkrycie 
warstw kulturowych związanych z okresem halsztackim i lateńskim, a przede 
wszystkim nawarstwień związanych z funkcjonowaniem wczesnośredniowiecznego 
grodu (X—XIII w.), na którym piastowscy książęta cieszyńscy wznieśli średnio
wieczny zamek2.

Wspaniale rozbudowany gotycki zamek został poważnie zniszczony w trakcie 
wojny trzydziestoletniej, po której nie wrócił już do dawnej świetności. Dziewięt
nastowieczne przebudowy i rozbiórki oszczędziły jedynie rom ańską rotundę, 
gotycką wieżą, zwaną piastowską, oraz część obwodowych murów obronnych wraz 
z częściowo zachowaną basteją północno-zachodnią, na której w roku 1914 
wybudowano „romantyczne ruiny” (Ryc. 1).

W roku 1992 w związku z bardzo złym stanem basteji oraz „romantycznej 
ruiny” , grożącym zawaleniem, przystąpiono do prac zabezpieczających, w trakcie 
których konieczne było rozebranie części nowożytnej ruiny. Rozbiórka ta  ujawniła 
na poziomie gruntu koronę niezidentyfikowanej, okrągłej budowli. Analiza 
materiału inkonograficznego sugerowała, że możemy mieć tutaj do czynienia 
z najstarszą murowaną z kamienia wieżą średniowiecznego zam ku3.

W  związku z rangą odkrycia powołano komisję konserwatorską4, która  miała za 
zadanie koordynację prac archeologiczno-architektonicznych. W iosną 1993 r. 
przystąpiono do prac archeologicznych. Wytyczone wykopy (Ryc. 2), pozwoliły na 
uchwycenie następujących faktów:

Wykop 1 — założony od strony wschodniej budowli, w kierunku dziedzińca 
zamkowego o pow. 9,5 m2. Nawarstwiania stanowił gruz kamienny przeniesiony
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Ryc. 1. Cieszyn. Zamek Piastów cieszyńskich. Widok pochodzący z 1647 r. Literą „B” 
oznaczono tzw. starą wieżę, miejsce obecnych badań. (Ze zbiorów M uzeum w Cieszynie)

z zaprawą wapienną, pochodzący z okresu rozbiórki zamku na  pocz. X IX w. 
Usypany na kształt kopca materiał stanowił podwalinę, na której wzniesiono 
wspomniane „romantyczne ruiny” , zasypując pozostałości interesującej nas wieży. 
Eksploracja ujawniła także, że mur wieży został od tej strony rozebrany, w wyniku 
czego powstał ubytek o pow ok. 15 m 2. W gruzowisku, jak  dotychczas, nie 
stwierdzono zabytkowego materiału ruchomego. Prace w wykopie nadal są 
prowadzone.

Wykop 2 — założony od strony południowej, we wnętrzu okrągłego fragmentu „ 
romantycznej ruiny” , o pow. 15 m 2. Badania ujawniły lico zewnętrzne średnio
wiecznej wieży i zarazem przebieg krzywizny muru, k tóra w późniejszym czasie 
wraz z innymi danymi pozwoliła na wyznaczenie obrysu zewnętrznego budowli. 
W trakcie eksploracji nawarstwień, które stanowił gruzu kamienny nie stwierdzono 
materiału zabytkowego. N a obecnym etapie prac wykop ten nie jest badany. 
Wykop 3 — założony od strony północnej, w miejscu gdzie przypuszczalnie lico 
zewnętrzne wieży łączy się z pozostałościami murów obwodowych zamku. Wykop 
ten będzie kontynuowany w toku dalszych badań.
Wykop 4 — założony od strony północno-zachodniej, na zewnątrz obwarowań 
określanych jako basteja. Nieregularny kształt wykopu o pow. 6,0 m2, podyk
towany został przebiegiem konstrukcji budowlanych, zabezpieczających zagrożo
ny obiekt. W wykopie, w odległości 2,7 m od lica m uru basteji odkryto fragm. 
kamiennego muru o długości 1,2 m i szerokości 0,8 m, z dwoma odsadzkami; na 
głębokości 0,8 m oraz 1,0 m od zachowanej korony, k tóra wystąpiła 0,3 m pod 
powierzchnią humusu. Odkryty obiekt można określić jako  m ur oporowy, który 
wzmocnił północno-zachodni stok wzgórza w jego najbardziej newralgicznym
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punkcie. Do tej pory wykop eksplorowano do głębokości 2,1 m odsłaniając 
nawarstwienia międzymurza, a w szczególności warstwę średniowieczną z ceramiką 
z X IV  i X V  w. oraz na wtórnym złożu warstwę z materiałem wczesnośredniowiecz
nym. We wschodniej części wykopu odsłonięto fragment pierwotnego lica zewnęt
rznego wieży, które na skutek ścięcia dużego fragmentu wieży w partii nadziemnej, 
zachow ało  się tylko w części podziemnej (Ryc. 3).
Wykop 5 — wewnętrzna część odkrytego, okrągłego obiektu określonego jako 
wieża, o średnicy 3,54 m i pow. 9,8 m 2. Esplorację prowadzono całą powierzchnią 
wykopu do głębokości — 11,7 m mierząc od punktu znajdującego się na koronie 
zachowanego fragmentu ściany „romantycznej ruiny” . Poniżej wykop eksplorowa
no połówkowo do poziomu — 13,6 m. Nawarstwienia górne stanowił gruz 
kamienno-ceglany, przemieszany z zaprawą wapienną oraz w małej ilości z gliną 
barwy siwej. Nieliczną domieszkę stanowiła ceramika ogólnie określana jako 
nowożytna. Nawarstwienia te można jednoznacznie określić jako zasypisko 
pochodzące z okresu przebudowy zamku, najpewniej z początku X IX w., kiedy to 
gruz kamienno-ceglany, pochodzący z rozbiórki budowli zamkowych, rozplan- 
towano na całej powierzchni Góry Zamkowej. Poniżej nowożytnego zasypiska

Ryc. 2, Cieszyn. Plan Góry Zamkowej. 
A — zamek górny, B — zamek dolny, 
1 — miejsce odkrycia wczesnośredniowiecz
nej wieży cylindrycznej, 2 — rotunda rom ań
ska z 2 poł. XI w., 3 — badania archeologicz
ne 1949— 1954 —  nawarstwienia grodu 
wczesnośredniowiecznego, 4 — wieża pias

towska z końca XIV w.

Ryc. 3. Cieszyn. G óra Zamkowa. Rzut po 
ziomy miejsca badań wraz z wykopami 
— 1—5 oraz przekrojami A—A ’ i B -B \ 
Okręgi współśrodkowe oznaczają, zrekonst
ruowaną na podstawie dotychczasowych ba
dań archeologicznych i pomiarów geomet

rycznych, wielkość obiektu
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Ryc. 4. Cieszyn. G óra Zamkowa. Przekrój wczesnośredniowiecznej wieży wg. osi A—A \ 
B—B \ Legenda: 1 i 11 —  pozostałości tzw. sztucznych ruin, 2 —  miejsce uchwycenia lica 
zewnętrznego od południa, 3 — wnętrze wieży, 4 — obecne lico zewnętrzne pozostałe na 
skutek ścięcia, 5 — właściwe lico zewnętrzne wieży od północnego-zachodu, 6 —  lico 
wewnętrzne, 7 —  poziom eksploracji zasypiska wieży w r. 1994, 8 —  wykop połówkowy 
nawarstwień śednioweicznych — 1995 r., 9 —  nawarstwienia międzymurza, 10 —  m ur 
oporowy na skarpie zachodniej.

o miąższości 11,7 m, znajdowały się starsze, średniowieczne warstwy, o miąższości 2,0 
m, sięgające warstwy budowlanej, złożonej wyłącznie z drobnego kamienia oraz 
zlasowanej zaprawy wapiennej, o miąższości do 30 cm oraz stopy fundamentowej 
wieży. Warstwy średniowieczne noszą cechy, wskazujące na powstawanie w stosun
kowo krótkim czasie. Brunatno-czama ziemia zawierające przemieszany materiał 
ceramiczny, datowany od XI po XV w., duże fragmenty żelaznych okuć — praw
dopodobnie drzwi, duże fragmenty desek o grubości 6 cm, a także kości zwierzęce 
zdają się wskazywać, że mamy tutaj do czynienia z materiałem zsypywanym do 
wnętrza wieży, a nie z chronologicznie nawarstwionymi poziomami. N a podstawie 
skarbu monet zdeponowanego w górnej partii nawarstwień w końcu XV w., możemy 
też na len czas wyznaczyć końcowy okres tworzenia warstwy średniowiecznej.
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Badania scharakteryzowanych powyżej wykopów, a w szczególności wykopów 
2 4 i 5, pozwoliły na określenie rozmiarów średniowiecznej wieży5. Mamy tutaj 
d o  czynien ia  z murowaną, kamienną wieżą cylindryczną, której średnica zew. 
w ynosi 12,0 m  zaś średnica wew. 3,54 m. Różnica obu pomiarów daje grubość 
muru wynoszącą 4,23 m. Wysokość zachowanej części wieży oscyluje w grani
cach 13,0 m , co z pewnością, biorąc pod uwagę podobne budowle, zachowane 
na ziem iach polskich, stanowi zaledwie około połowy jej pierwotnej wysokości. 
(R yc. 3).

M ateriał zabytkowy

W trakcie dwóch ostatnich sezonów badawczych, pozyskano ruchomy materiał 
zabytkowy z wykopu 4 i 5. W pozostałych trzech wykopach m ateriał taki nie 
wystąpił. Najwięcej, bo kilka tysięcy sztuk ceramiki pozyskano przy eksploracji 
najpierw zasypiska nowożytnego wieży, a później połówki nawarstwień średnio
wiecznych. W zasypisku nowożytnym dominowała ceramika toczona na kole 
garncarskim, barwy ceglastej polewana przeważnie bezbarwną polewą, niezdobio- 
na lub z nielicznym zdobieniem w postaci dookolnie rytych pojedynczych lub 
podwójnych linii. Dominującą formę stanowiły garnki jednouche, dzbany o poj. 
2—3 1. oraz kubki (Rys. 5/4). Sporadycznie występowały fragmenty talerzy oraz 
patelni.

O wiele większe bogactwo form uzyskano z nawarstwień średniowiecznych, gdzie 
prócz różnej wielkości garnków bezuchych i z uchami, zdobionych ornamentyką 
typową dla form średniowiecznych, wystąpiła duża ilość dzbanów, mis oraz 
pokrywek. N a uwagę zasługuje stosunkowo liczny udział pucharków (Rys. 5/3, 5). 
Wśród garnków dominują naczynia barwy brunatnej oraz siwej w różnych 
odcieniach, wykonane techniką taśmowo-ślizgową z obtaczaniem na kole garncar
skim. Wśród dzbanów przeważa barwa stalowa oraz czarna. Sporadycznie 
pojawiają się naczynia polewane oliwkową polewą oraz fragmenty naczyń 
glinianych naśladujących naczynia szklane. Nielicznie występują naczynia ze 
znakami garncarskimi na dnie. Wśród tego średniowiecznego zespołu wystąpiła 
nieduża grupa fragmentów pochodzących z brzuśców naczyń wczesnośredniowie
cznych— XI w. (Rys. 5/1,2). Do grupy zabytków wczesnośredniowiecznych należy 
zaliczyć także żelazne ciosło tulejowate (Rys. 5/7), określane także w literaturze 
jako siekierociosło6. Zabytek ten wystąpił w wykopie 4, w warstwie na złożu 
wtórnym, wraz z ceramiką wczesnośredniowieczną. W śród zabytków metalowych 
wymieńmy jeszcze żelazną motykę (Rys. 5/6), a także okucia drzwi, elementy okuć 
najpewniej części wozu oraz różnej wielkości gwoździe.

Do najciekawszych zabytków zaliczyć należy niewątpliwie skarb m onet średnio
wiecznych, w którym znalazło się 89 monet, z czego 49 egz. to halerze księstwa 
opawskiego, datowane po roku 1464,23 egz. to halerze m iasta Raciborza datowane 
na 2 poł. XV w. oraz 17 egz. krążków bez śladów stempla. D o grupy wydobytych 
monet dochodzą jeszcze 4 egz. liczmanów mosiężnych, które powstały w N orym 
berdze w końcu XV w., a pozyskane zostały w trakcie oczyszczania lica wew. wieży, 
60 cm. powyżej zespołu w/w monet7.
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motyka, 7 zelazne ciosło tuiejowate (uszkodzone) —  XI w. (?)
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Podsumowując powyższe rozważania musimy mieć na uwadze fakt, że badania 
wieży i jej bezpośredniego sąsiedztwa nadal trwają i wiele poruszanych tutaj 
zagadnień jest dopiero na etapie opracowania, co niesie za sobą możliwość zmiany 
niektórych przytoczonych tutaj opinii. Należy dodać, że obok badań archeologicz
nych wykonywane były także inne prace mające wpływ na końcowe wyniki. Należy 
do nich inwentaryzacja wątku kamiennego lica wew. wieży, pomiary geometrii 
i statyki budowli, a co za tym idzie sposobu technicznego zabezpieczenia 
odkrywanych konstrukcji. W ykonano także badania porównawcze zapraw wa
piennych wieży z datowaną na 2 poł. XI w. rotundą rom ańską8.
Wydaje się jednak, że dopiero pełna eksploracja wykopów na zewnątrz obiektu, 
pozwoli na uzyskanie odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące czasu 
powstawania, jak  i funkcjonowania wieży, tak w stosunku do wczesnośred
niowiecznego grodu jak  i późniejszego piastowskiego zamku.
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