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Szanowni Państwo,
oddajemy w Wasze ręce pierwszy inauguracyjny numer Zeszytów 
Muzealnych „Z Zamkowego Wzgórza”, co jest niewątpliwym zna-
kiem, że coraz większymi krokami zbliża się chwila zakończenia 
inwestycji rewitalizacyjnej na Wzgórzu Zamkowym. Lada dzień 
zostanie dokonane najtrudniejsze dzieło budowlane całej inwe-
stycji – wylanie betonowej płyty zamkowego dziedzińca, która 
jednocześnie stanowić będzie kopułę podziemnej sali muzealnej. 
Pod nią będziemy mogli podziwiać relikty jednej z najstarszych 
budowli na Śląsku.

Jest to pierwsza od dziesiątków lat tak wielka inwestycja w sub-
stancję zabytkową naszego miasta, co jest dowodem na to, że moż-
na było przełamać wieloletnią niemożność działania w tej dziedzi-
nie. Owa inwestycja świadczy również o tym, że dla władz Kędzie-
rzyna-Koźla kwestie tożsamości historycznej mieszkańców mia-
sta są równie ważne jak inne sfery życia.

Rewitalizacja Wzgórza Zamkowego w Koźlu to także pierwszy 
w dziejach miasta przykład pozyskania środków unijnych na ochronę 
zabytków – w efekcie podpisanej w czerwcu 2017 r. umowy z Urzę-
dem Marszałkowskim otrzymamy blisko 3,2 mln zł dofi nansowania, 
co w myśl umowy stanowić będzie ponad 70 proc. wartości projektu.

Ale Muzeum to nie tylko mury – w ramach projektu rewitali-
zacji przeprowadzono konserwację najcenniejszych muzealiów, 
które placówka otrzymała wraz ze zbiorami Towarzystwa Zie-
mi Kozielskiej. Dzięki decyzji o uruchomieniu Muzeum w orga-
nizacji mapa Kędzierzyna-Koźla wzbogaciła się o kolejną insty-
tucję kultury, która zaznaczyła się organizacją szeregu wyda-
rzeń i zróżnicowaną ofertą – korzystają z niej mieszkańcy na-
szego miasta reprezentujący wszystkie grupy wiekowe. Insty-
tucja, mimo skromnych – jak na razie – warunków lokalowych, 
zaprezentowała wiele wystaw, w tym najbardziej spektakularną: 
„Tajemnice Starożytnego Egiptu i ich odkrywanie”. Odwiedzi-
ło ją sporo indywidualnych zwiedzających oraz uczniowie nie-
mal wszystkich szkół naszego miasta. W pierwszym półroczu 
tego roku liczba osób korzystających z muzealnej oferty wzro-
sła trzykrotnie w stosunku do roku ubiegłego. Muzealna ofer-
ta rozwinie się jeszcze bardziej, gdy zostaną oddane do użytku 
nowe pomieszczenia.

Już teraz serdecznie zapraszam na uroczyste otwarcie Muzeum 
Ziemi Kozielskiej w pierwszej połowie 2019 roku, a na razie zachę-
cam do lektury Zeszytów Muzealnych naszego Muzeum.

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle

Sabina Nowosielska
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Aktualny stan prac na Wzgórzu Zamkowym w Koźlu

Otwarcie coraz bliżej
Choć na Wzgórzu Zamkowym w Koźlu wciąż zgiełk, gdyż trwają prace budowlane, 
to zaglądający na plac budowy z okienka baszty czy choćby przez płot z pewnością 
zauważą, że roboty są mocno zaawansowane. Z każdym dniem wysiłek wielu osób 
konsekwentnie przybliża nas do finału i otwarcia Muzeum Ziemi Kozielskiej w nowej 
scenerii.

R ealizowany przez Urząd Miasta Kędzierzyna-Koź-
la projekt pod nazwą „Zachowanie dziedzictwa 
kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez reno-

wację, rewitalizację i przebudowę zabytkowego kom-
pleksu zamkowego” jest przedsięwzięciem wielopłasz-
czyznowym. Poprzez zabezpieczenie i udostępnienie 
zwiedzającym pozostałości najstarszego kozielskiego 
zamku oraz wypełnienie pomieszczeń odnowionymi za-
bytkami i zrekonstruowanymi eksponatami stworzona 
zostanie przestrzeń ożywiona aktywnością mieszkań-
ców miasta, których pragniemy zaprosić do współtwo-
rzenia naszego Muzeum. Wszak rewitalizacja to wła-
śnie wprowadzenie nowego życia do starych murów.

MUZEUM SIĘ WYŁANIA
Na potrzeby muzealne, w ramach projektu, adapto-
wane są dwa spore pomieszczenia piwniczne daw-
nego zamku książąt kozielskich z dynastii Piastów. 
Pomieszczenia te będą pełniły funkcje wystawienni-
cze oraz będą miejscem organizacji licznych wyda-
rzeń kulturalnych, takich jak spotkania o tematyce 
historycznej, kameralne koncerty czy studyjne pro-
jekcje archiwalnych filmów. Tuż obok piwnic, pod 
powierzchnią dziedzińca dawnego zamku, powsta-
nie pomieszczenie, w którym zabezpieczone i udo-
stępnione do zwiedzania zostaną pozostałości naj-
starszego murowanego fragmentu książęcego zam-
ku. Powstała w ten sposób sala stanie się także czę-
ścią Muzeum Ziemi Kozielskiej. Prace budowlane 
trwają i niemal każdego dnia wyłaniają się kolejne 
fragmenty przyszłego muzeum.

Stopień zaawansowania prac jest spory: zakoń-
czono już badania archeologiczne, niezbędne dla do-
kończenia inwestycji. W efekcie tych badań odnale-

ziono dwa fragmenty nieznanych dotąd zamkowych 
murów. W trakcie wykopalisk pozyskano też liczne 
artefakty, które docelowo wzbogacą zbiory Muzeum 
Ziemi Kozielskiej. Prace nad rekonstrukcją i zabez-
pieczeniem piwnicznych pomieszczeń dotarły do fi-
nału. W chwili gdy piszę te słowa, w piwnicach po-
zostało już tylko wykonanie posadzki; przygotowa-
nia do tych prac są mocno zaawansowane.

W trakcie inwestycji wykonano solidną izolację 
stropów i zabezpieczono je betonową konstrukcją. Jej 
wytrzymałość pozwala w przyszłości śmiało myśleć 
o odbudowie, znajdującego się niegdyś ponad piwni-
cami, budynku zamkowego. Od strony południowej 
dobiega końca rekonstrukcja lica zamkowego muru. 
Przebito także dwa przejścia z piwnic zamkowych do 
pomieszczenia powstającego pod dziedzińcem zam-
ku. Tu z kolei finalizowane są przygotowania do wyla-
nia betonowej konstrukcji sklepienia, które zamknie 
nowe pomieszczenie, jakie powstanie pod poziomem 
dziedzińca. Jego podstawową funkcją będzie zabez-
pieczenie i eksponowanie reliktów najstarszej na Ślą-
sku świeckiej budowli murowanej. Wykonano już sta-
lowy szkielet sklepienia, na którym oprze się żelbe-
towa płyta przyszłego zamkowego dziedzińca. Suk-
cesywnie powstaje klatka schodowa, która połączy 
piwniczne i podziemne pomieszczenia z poziomem 
dziedzińca i reprezentacyjnym wejściem do Muzeum. 
Obecnie schody sięgają mniej więcej do połowy do-
celowej wysokości.

NIE TYLKO BUDOWA
Warto wspomnieć, że jedną z dodatkowych, nieprze-
widzianych w projekcie, czynności, które uznano za 
niezbędne, była inwestycja zabezpieczenia – podbi-

Muzeum Ziemi 
Kozielskiej

Wybrane 
wydarzenia

 � 20 stycznia 2017 – roz-
strzygnięcie konkursu 
„Moi Dziadkowie”. Nie-
mal pięćdziesięcioro 
dzieci z całego powiatu 
nadesłało prace prezen-
tujące sylwetki swoich 
dziadków.

 � 23 stycznia 2017 – 
w baszcie odbyła się uro-
czysta gala wręczenia 
nagród w konkursie „Od-
świeżona legenda Kędzie-
rzyna-Koźla”.

 � 13-24 lutego 2017 – zaję-
cia dla dzieci podczas fe-
rii zimowych.

 � Marzec-kwiecień 2017 
– prezentacja wysta-
wy „Żołnierze Wyklęci 
na Opolszczyźnie”, zre-
alizowanej w ramach pro-
jektu „A kto chce być wol-
nym, a kto chce być słu-
gą”. Ekspozycję przygo-
towała redakcja „Historii 
Lokalnej” we współpra-
cy z Muzeum Ziemi Ko-
zielskiej. Miejsce – Dom 
Kultury „Koźle”.

 � 29 kwietnia 2017 – wer-
nisaż obrazów i rysunków 
Heleny Szawłowskiej pt. 
„Migracje”.

 � 5 lipca 2017 – wernisaż 
fotografii autorstwa Jac-
ka Baranowskiego pt. 
„Ziemia pozostawiona”. 
Wystawę można było 
oglądać do końca sierp-
nia.

 � 9 lipca 2017 – w piwnicy 
zamkowej odbyło się spo-
tkanie marszałka woje-
wództwa opolskiego An-
drzeja Buły z prezyden-
tem Kędzierzyna-Koźla 
Sabiną Nowosielską, pod-
czas którego została pod-
pisana umowa o dofinan-
sowanie z RPO rewitaliza-
cji Wzgórza Zamkowego.

Wizualizacja Wzgórza Zamkowego w Koźlu – jedna z wersji.
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 � wrzesień 2017 – wysta-
wa poplenerowa VII Mię-
dzynarodowych Spo-
tkań Artystów Plasty-
ków Kędzierzyn-Koźle 
2017.

 � październik 2017 – wy-
stawa „Komendant Ra-
koczy (1891–1937) Al-
fons Zgrzebniok z Dzier-
gowic – dowódca po-
wstań śląskich w 80. 
rocznicę śmierci”.

 � 11 października 2017 
– spotkanie autorskie 
z Witoldem Iwaszkiewi-
czem, kierownikiem Mu-
zeum Czynu Powstań-
czego na Górze Świętej 
Anny. Promocja książki 
o Alfonsie Zgrzebnioku.

 � 20 października 2017 – 
spotkanie naukowe do-
tyczące badań na Wzgó-
rzu Zamkowym. Uczest-
niczyli w nim: powiato-
wy inspektor ds. zabyt-
ków Grzegorz Naumo-
wicz, dr Jacek Pierzak, 
mgr Marcin Paternoga.

 � 13 listopada 2017 – 
spotkanie z prof. Hen-
rykiem Kasprzakiem 
poświęcone odysei pol-
skich dzieci wywiezio-
nych przez żołnierzy ge-
nerała Andersa z terenu 
ZSRS w czasie II wojny 
światowej.

 � 15 listopada 2017 – 
współorganizacja XXII 
Seminarium Nauko-
wego, zrealizowanego 
pod hasłem „MUZEUM 
LOKALNE – TRWANIE 
I OBECNOŚĆ W  ZMIE-
NIAJĄCYM SIĘ ŚWIE-
CIE”.

 � grudzień 2017 – wy-
stawa „Z archiwum mu-
zeum: historia w kadrze 
zatrzymana”.

 � 16 grudnia 2017 – 
warsztaty plastyczne – 
wykonywanie świątecz-
nych ozdób.

 � 19 grudnia 2017 – wy-
kład prof. Andrzeja Ni-
wińskiego pt. „Ślady 
starożytności w dzisiej-
szych świętach Bożego 
Narodzenia”. Podczas 

cia – fundamentów, przylegającego do budowanych pod 
dziedzińcem pomieszczeń, tzw. budynku lamusa, gdyż 
jak się okazało, posadowiono go na ruchomym grun-
cie. Odsłonięte mury lamusa okazały się na tyle atrak-
cyjne, że podjęto decyzję o ich przyszłym wyekspono-
waniu. To wymagało kolejnych zmian w projekcie bu-
dowlanym i wydłużyło czas inwestycji. Jednakże wyko-
nane prace ułatwią, planowaną w dalszych latach, ada-
ptację na cele muzealne budynku lamusa.

Rewitalizacja zamkowego wzgórza to nie tylko budo-
wa, to także konserwacja wybranych zabytków muzeal-
nych i adaptacja niektórych eksponatów do nowej wy-
stawienniczej roli. W trakcie zrealizowanego w ramach 
projektu programu konserwacji muzealiów profesjonal-
nej renowacji zostały poddane cztery sztuki białej bro-
ni z twierdzy Koźle, cztery ponadstuletnie modlitewni-
ki, wydrukowane w pobliskich drukarniach, a użytko-
wane powszechnie na ziemi kozielskiej przed wiekiem. 
Dokonano także renowacji zabytkowego obrazu, uni-
kalnej XIX-wiecznej tablicy z nazwą miejscowości Ste-
blów oraz przeprowadzono gruntowną konserwację, po-
chodzących z kościoła, 300-letnich drewnianych figur 
świętych. Ponadto wykorzystano trzy, mające stosun-
kowo niewielką wartość muzealną, drewniane łączni-
ce telefoniczne do wykonania urządzenia pozwalające-
go w sposób atrakcyjny odsłuchiwać archiwalne nagra-
nia oraz wspomnienia mieszkańców ziemi kozielskiej.

FOTOGRAFIE I NIE TYLKO
Zamówiono już meble i gabloty, a także sprzęt kompu-
terowy i telewizory, które uatrakcyjnią wystawę jako 
eksponaty multimedialne. Obecnie trwa procedura wy-
łaniania dostawcy replik zabytków, które będą użytko-
wane w prowadzonej przez Muzeum działalności oświa-
towej, czyli podczas tzw. lekcji muzealnych. Równocze-
śnie zespół twórców filmowych znany jako Projekt Rem-
brandt przeprowadził z pomocą naszego Muzeum ca-

sting, a następnie nakręcił serię scen z udziałem miesz-
kańców naszego miasta. Zostaną one wykorzystane do 
tzw. ożywienia zabytkowych fotografii. Będzie to jedna 
z licznych atrakcji Muzeum po zrealizowaniu projektu 
„Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-
-Koźla poprzez renowację, rewitalizację i przebudowę 
zabytkowego kompleksu zamkowego”.

Co jakiś czas docierają do nas pytania typu: Co to 
znaczy, że Muzeum Ziemi Kozielskiej jest w organiza-
cji? Czy chodzi tylko o budowę siedziby? Odpowiedź 
brzmi: nie tylko. Ustawa o muzeach nakłada na pla-
cówki muzealne szereg obowiązków, których spełnie-
nie warunkuje, czy placówka zasługuje na pełnopraw-
ne miano muzeum. Właśnie przygotowaniami do speł-
nienia tych warunków w ostatnich trzech latach – czy-
li od uruchomienia Muzeum Ziemi Kozielskiej w orga-
nizacji – się zajmowaliśmy. Pierwszym zadaniem było 
dostosowanie naszej placówki do wymagań, jakie musi 
spełniać samorządowa instytucja kultury, gdyż taką for-
mę organizacyjną wybrano przed kilkunastu laty. Wy-
nika z tego obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, 
budowa struktury odpowiadającej zasadom obowiązu-
jącym w samorządach, opracowanie licznych regulami-
nów i procedur – słowem, cała niezbędna otoczka biu-
rokratyczna, dla której bez znaczenia jest fakt, czy in-
stytucja zatrudnia trzy osoby czy 300.

USTAWA ZOBOWIĄZUJE
W myśl Ustawy o muzeach nasza placówka ma obo-
wiązek: gromadzić zabytki ze szczególnym uwzględ-
nieniem zakresu opisanego w statucie, w tym wypad-
ku przede wszystkim zabytki pochodzące z ziemi ko-
zielskiej; katalogować i naukowo opracowywać zgro-
madzone zbiory – oznacza to, prócz prowadzenia prze-
widzianej rozporządzeniami ministrów dokumentacji 
inwentarzowej, pracę badawczą dla odtworzenia dzie-
jów każdego posiadanego przedmiotu. Mamy też obo-

Wizualizacja wnętrza piwnic zamkowych po remoncie.
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spotkania prezentowana 
była książka „Hieny i lo-
tosy”.

 � 14 maja – 24 lipca 2018 
– wystawa czasowa „Ta-
jemnice Starożytne-
go Egiptu i ich odkrywa-
nie”. Prezentowana była 
w Domu Kultury „Koź-
le”, zrealizowana dzię-
ki współpracy m.in. z In-
stytutem Archeologii Uni-
wersytetu Warszawskie-
go i Stowarzyszeniem Mi-
łośników Egiptu „Herhor”.

 � 25 maja 2018 – wysta-
wa czasowa „Noc w Mu-
zeum”, prezentująca za-
bytki, które wróciły z kon-
serwacji oraz zabytki ar-
cheologiczne pochodzą-
ce z prac na placu zam-
kowym w Koźlu, udostęp-
nione przez mgr. Marcina 
Paternogę.

 � Lipiec 2018 – Egipskie 
Wakacje – zajęcia dla 
dzieci na wystawie „Ta-
jemnice Starożytnego 
Egiptu i ich odkrywanie”.

 � Sierpień 2018 – warsz-
taty archeologiczne 
na Wzgórzu Zamkowym

 � Wrzesień 2018 – pomoc 
przy organizacji wystawy 
poplenerowej VIII Między-
narodowych Spotkań Ar-
tystów Plastyków Kędzie-
rzyn-Koźle 2018

 � Wrzesień 2018 – współ-
organizacja przygotowa-
nego przez TZK konkursu 
„Skąd Mój Ród”.

 � Wrzesień 2018 – w ra-
mach Europejskich Dni 
Dziedzictwa wernisaż 
pokonkursowy „Nie Żal 
i Umierać”.

 � W tym okresie muzeum 
odwiedziło bardzo dużo 
osób, także liczne wyciecz-
ki szkolne, UTW, PTTK My-
słowice, PTTK Podbeski-
dzie i in. Wśród zwiedza-
jących znaleźli się nie tyl-
ko mieszkańcy Polski, ale 
również osoby przyjezdne 
z Czech, Ukrainy, Niemiec, 
Brazylii czy Kanady.

Oprac. 
Aleksandra GAŁKA

wiązek przechowywać zgromadzone zabytki w wa-
runkach zapewniających im właściwy stan zacho-
wania i bezpieczeństwo, a także udostępniać je ba-
daczom do celów naukowych – osobne ministerial-
ne rozporządzenia określają, jak ma być zorganizo-
wany muzealny magazyn. Mamy obowiązek zabezpie-
czać i konserwować zbiory, a także pojawiające się 

w efekcie nadzorów i badań archeologicznych zabyt-
ki pochodzące z eksploracji ziemi. Mamy obowiązek 
urządzić wystawę stałą oraz organizować wystawy 
czasowe – o ile w wystawach czasowych zdobyliśmy 
duże doświadczenie, o tyle warunki lokalowe w basz-
cie nie pozwalają na organizację, zgodnie ze standar-
dami w muzealnictwie, wystawy stałej. To się zmie-
ni, gdy wprowadzimy się do remontowanych obecnie 
pomieszczeń i będziemy mogli zainstalować tam sta-
łą wystawę. Mamy także obowiązek upowszechniać 
wiedzę historyczną i szeroko pojętą kulturę, prowa-
dzić działalność edukacyjną i wydawniczą – ten waru-
nek spełniamy, m.in. oddając w Państwa ręce niniej-
sze wydawnictwo. I wcale nie ostatnim obowiązkiem 
muzeum jest organizacja badań i ekspedycji nauko-
wych, w tym archeologicznych – ten warunek speł-
niliśmy, podejmując badania na dziedzińcu podzam-
cza. Przede wszystkim jednak troską każdego mu-
zeum jest zapewnienie mieszkańcom regionu i przy-
bywającym z zewnątrz turystom możliwości optymal-
nego zapoznania się ze zbiorami oraz dziedzictwem 
regionu. Czy podołamy temu zadaniu, wkrótce będą 
Państwo mieli okazję się przekonać.

DZIAŁAMY, NIE CZEKAMY
Jednakże pracownicy Muzeum Ziemi Kozielskiej w or-
ganizacji nie ograniczają się jedynie do przygotowań 
uroczystego otwarcia muzeum w nowych salach. By-
łoby to niewybaczalnym grzechem, albowiem wraz 
z przejęciem od Towarzystwa Ziemi Kozielskiej baszty 
oraz zgromadzonych w niej zbiorów wzięliśmy na sie-
bie obowiązek ich udostępniania i przyjmowania szkol-
nych, i nie tylko, wycieczek. Nasz region spragniony 
jest placówki muzealnej z prawdziwego zdarzenia, ale 
dopóki jej nie ma, musimy zaspokajać te potrzeby w ta-
kich warunkach, jakie mamy. I tak w roku 2017 z oferty 
muzealnej skorzystało około 1600 osób. W pierwszym 
półroczu 2018 potroiliśmy ten wynik. Jedna trzecia to 
osoby, które odwiedziły, opisaną w osobnym materiale, 
wystawę „Tajemnice Starożytnego Egiptu i ich odkry-
wanie”, a także uczniowie, którzy wzięli udział w zor-
ganizowanych przez nas lekcjach muzealnych związa-
nych z wystawą. Rosnące zainteresowanie ofertą mu-
zealną jest najlepszym dowodem na to, iż powołanie 
Muzeum Ziemi Kozielskiej było dobrą odpowiedzią na 
istniejące zapotrzebowanie społeczne.

Bolesław BEZEG,
dyrektor Muzeum Ziemi Kozielskiej w organizacji

Wizualizacja możliwego zagospodarowania piwnic zamkowych.



6

Zeszyty Muzealne Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji

N R 1/ 2 018   PA Ź DZ IE R NIK 2 018

Polak na „dachu” najwyższej budowli świata

Wieżowiec Cheopsa
Oczywiście, nie chodzi o żaden z drapaczy chmur, które od czasu wybudowania w roku 1931 w Nowym Jorku, liczą-
cego 381 m, Empire State Building wciąż prześcigają się w statystykach wysokości i niedługo zapewne przekroczą 
kilometr (aktualnie rekord dzierży pewien wieżowiec w Dubaju, mający 828 m). W XIX wieku palmę pierwszeństwa 
dzierżyły tu kościoły ze swymi strzelistymi wieżami: w 1890 r. katedra w Ulm (161,5 m) odebrała rekord zbudowanej 
dziesięć lat wcześniej katedrze w Kolonii (157 m), ta zaś pokonała, ukończony niewiele lat wcześniej (1874 r.), kościół 
św. Mikołaja w Hamburgu (147 m).

W cześniej za najwyższą budowlę świata uchodziła, zbu-
dowana w 1439 r., katedra Najświętszej Maryi Pan-
ny w Strasburgu, ze 142-metrową wieżą, ale pierw-

szeństwo zawdzięczała tylko temu, że inna budowla na sku-
tek destrukcyjnej działalności człowieka utraciła blisko osiem 
metrów pierwotnej wysokości (146,59 m) i dziś liczy „tylko” 
138,75 m. To piramida Cheopsa – niewątpliwie największe dzie-
ło starożytnych budowniczych, ukończone ok. 4500 lat temu.

WŚRÓD CUDÓW ŚWIATA
Grecy, tworzący w II wieku p.n.e. „listy cudów świata”, obej-
mujące najwspanialsze i zadziwiające wielkością budowle 
i posągi starożytne, zawsze umieszczali egipskie pirami-
dy na pierwszym miejscu. Należy pamiętać, że nawet pomi-
mo swej wielkości nie spełniałyby one kryterium „cudu”, 
gdyby nie zadziwiały także swoim pięknem. Grecy widzieli 
je jeszcze w oryginalnej bogatej szacie kolorystycznej, z któ-
rej do dziś zachował się tylko jeden element: bardzo często, 
choć nie zawsze, widniejące powyżej błękitne niebo. Same 
piramidy są dziś bure, co na tle równie brązowo-żółtej pu-
styni nie stanowi powodu do zachwytu. Pierwotnie pokry-
te okładziną z najlepszego gatunku wapienia, bryły pira-
mid były białe i na dodatek gładko wypolerowane, tworząc 
nieskazitelne lustrzane powierzchnie, w których odbijało 
się słońce, niekiedy złociste, a o zachodzie czasem krwa-
woczerwone. To właśnie to słoneczne odbicie było głów-
nym celem budowniczych piramid. Król po śmierci, jak wie-
rzono, łączył się ze swoim ojcem – Słońcem. Skoro jednak 
spoczywał w grobowcu na ziemi, postanowiono to udowod-
nić, sprowadzając Słońce na ziemię: patrzący z dala widział 
grobowiec królewski i odbijające się w nim Słońce, które 
swym oślepiającym blaskiem wydawało się promieniować 
jakby z wnętrza piramidy... Świątynie (tzw. górne) przyle-
gające do wschodniej strony każdej piramidy, wznoszące 
się ku nim ukosem kryptoportyki oraz usytuowane u ich 
początku drugie (tzw. dolne) świątynie też były zbudowa-
ne z białego wapienia, a na dodatek barwnie malowane, jak 
wszystkie egipskie budowle sakralne. Towarzyszyła im tak-
że zieleń drzew i krzewów oraz błękit wód kanałów dociera-
jących do podnóża dolnych świątyń; wyobraźnia podsuwa 
tu jeszcze pływające po nich kwiaty lotosów.
Zachęcam wszystkich udających się kolejny raz pod pira-
midy w Gizie, by zrobili sobie pieszą kilometrową wyciecz-
kę. Mianowicie, po oddaleniu się jak najszybciej od zgieł-
ku turystów zmieszanych z oferującymi usługi natarczywy-
mi wielbłądnikami i sprzedawcami pamiątek należy minąć, 
idąc wzdłuż wschodniej strony, piramidę Cheopsa, a następ-
nie, kierując się na południowy wschód, piramidę Chefrena, 
Mykerinosa. Pokonawszy niewielkie obniżenie terenu, za-
trzymać się dopiero w odległości ok. 50-100 m dalej i stam-
tąd obejrzeć zespół piramid. Widać ich wtedy łącznie dzie-
więć, czyli więcej niż oferuje zrobiona dla turystów specjal-
na panoramiczna platforma od strony północnej, pełna lu-
dzi. Tu, w zupełnej ciszy, proszę sobie wyobrazić pierwot-
ny wygląd piramid, a gwarantuję, że dopiero wtedy poczu-
je się ową wielkość, połączoną z pięknem, i zapamięta ową 
wycieczkę do końca życia, podzielając odczucia Greków, 
że patrzy się na cud.

WYGODNY KAMIENIOŁOM
Ów cud niesłychanie denerwował arabskich zdobywców 
Egiptu i ich następców. Mimo iż w Kairze też powstawały 
wspaniałe meczety, nikt nie był w stanie wyobrazić sobie 
budowy czegoś podobnego do piramid; umiejętności orga-
nizacyjne starożytnych uświadamiały kalifom w czasach 
średniowiecza ich ograniczoność, a to powodowało frustra-
cję. Kalif Mamun w IX wieku wdarł się do piramidy Cheop-
sa, w jej powierzchni pozostawił trwałą ranę (obecnie wy-
korzystywana jest jako droga dla turystów zwiedzających 
wnętrze piramidy).

W XII wieku, gdy Egipt znalazł się pod panowaniem Sa-
ladyna z dynastii Ajjubidów, Kair otoczono murami obron-
nymi i zbudowano cytadelę oraz monumentalny akwedukt, 
mający dostarczać do niej wodę. Odpowiedzialny za te wiel-

Wejście na piramidę – ry-
sunek  z XIX wieku (Georg 
Ebers, Aegypten im Bild 
und Wort, Stuttgart 1880);
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kie budowy namiestnik Saladyna w Egipcie, emir Karakusz, 
postanowił wykorzystać piramidy jako wygodny kamienio-
łom. Zaczął od rozebrania kilku mniejszych piramid, a na-
stępnie przystąpił do obdzierania największych z białej okła-
dziny. Przypuszczalnie zatem już pod koniec XII wieku pi-
ramida Cheopsa uzyskała dzisiejszy wygląd i aktualną wy-
sokość, chociaż część kamieni leżących na samym wierz-
chołku mogła zostać rozbita na drobne kawałki i rozebra-
na przez turystów na zasadzie pamiątek.

Turyści wchodzili na piramidę, od kiedy szlak podró-
ży sprowadzał ich do Kairu. Początkowo, w głównej mie-
rze, byli to pielgrzymi udający się do Ziemi Świętej. Wy-
prawa do piramid bywała niebezpieczna. Samotni podróż-
nicy sporo ryzykowali, mogli zostać napadnięci i ograbie-
ni. W XVI wieku liczba odwiedzających to miejsce była już 
dość znaczna. Na miejscu oczekiwały na przyjezdnych gru-
py arabskich „przewodników”, najczęściej pomagających 
przybyszom wejść na wierzchołek; oczywiście, za sowitą 
opłatą. Najstarszą relację polskiego podróżnika-pielgrzy-
ma zapisał w 1583 r. Mikołaj Krzysztof Radziwiłł „Sierot-
ka”: Budowana jest ta wielka pyramis [...] dziwnem mister-
stwem, a ktemu żeby też niejakim obyczajem zdała się być 
górą przyrodzoną. Chodzenie na niej jest ciężkie [...] spo-
ro idąc, ledwiem za półtory godziny wyszedł na wierzch. 
A na tym samym wierzchu jest plac płaski, szyroki i długi, 
wszędzie po dziesięć łokiet. Inny znany polski uczony i li-
terat, Jan hr. Potocki, który przybył do Gizy w 1784 r., nie 
czuł się na siłach wejść na szczyt. Wszedł tam natomiast pol-
ski oficer w służbie Napoleona, Józef Szumlański, uczest-
nik słynnej bitwy pod piramidami w lipcu 1798 r.: O godzi-
nie jedenastej z rana stanęliśmy przy największej z trzech 
piramid, a odkrywszy wchód, który prowadzi do dwóch izb 
wewnętrznych, weszliśmy tam z pochodnią w ręku w chę-
ci odkrycia czego, lecz oprócz puszczyków i gadu oraz ro-
bactwa nie znalazłszy nic innego, wyszliśmy stamtąd, a po-
mimo upału zachciało nam się drapać na wierzch pirami-
dy. W 35 minutach z dość wielką mozołą uskuteczniliśmy 
nasz zamiar, a usiadłszy na wierzchołku, egzaminowaliśmy 
z niesłychanym poruszeniem umysłu z jednej strony obszar 

okiem niezmierzonej pustyni, z drugiej strony wężykiem 
płynący Nil i równiny pokryte gruzami starożytnego Mem-
fis, dalej łańcuch gór Mokkatam.

W STROFACH WIESZCZA
W roku, w którym Józef Szumlański wszedł na pirami-
dę (1798), urodził się Augustyn Szulc, który uczestniczył 
w powstaniu listopadowym, a po jego upadku wyemigro-
wał do Egiptu i jako inżynier oferował swe usługi Moha-
medowi Alemu, szefowi wybijającego się na samodzielność 
i nowoczesność państwa egipskiego; pozostanie w Egipcie 
do śmierci jako Jussuf Aga – szef służb inżynieryjnych ar-
mii egipskiej. Szulc był prawdopodobnie autorem wydrapa-
nego na wierzchołku piramidy Cheopsa polskiego zdania: 
Przekażcie wiekom pamiętny dzień 29 listopada 1830, któ-
re widniało tam podobno jeszcze przed II wojną światową, 
a które w 1836 r. dostrzegł Juliusz Słowacki:

[...] po głazach obłąkane oko
padło na jakiś napis – strumień myśli opadł [...]
Ktoś dwudziesty dziewiąty przypomniał listopad,
polskim językiem groby Egipcjanów znacząc.
Czytałem smutny – człowiek może pisał płacząc.
Słowacki opisał też typowy opis wejścia na piramidę:
Z dwóch Beduinów tylko mój orszak się składał.
Każdy na wyższy kamień wskakiwał, przysiadał,
raz mi kamień był stołem, drugi raz framugą.
Trzy a zaledwie z dołu widziane szczelinki
były jak trzy komnaty na trzy odpoczynki.
W głowy zawrocie jużem nie pomniał, gdzie idę.
I tak wszedłem na pierwszą w świecie piramidę.

W XIX wieku do Kairu przybywa wielu polskich turystów 
i prawie wszyscy jadą zobaczyć piramidę Cheopsa, a tak-
że wejść do niej i na nią. Niektórzy uwiecznili tę przygodę 
i można tu choćby wspomnieć kilka znanych nazwisk: Wła-
dysław Wężyk (1839 r.), Maurycy Mann (1853 r.), Michał 
hr. Tyszkiewicz (1862 r.); ten ostatni zanotował rozczaro-
wanie: Cała powierzchnia piramidy pokryta jakby schoda-
mi na wpół zruinowanymi. Za pomocą przewodników Ara-

Piramida Chefrena wi-
doczna ze szczytu pira-
midy Cheopsa (Fot. A. Ni-
wiński);
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bów drapię się na szczyt olbrzymiego monumentu; jakkol-
wiek piękny widok na Kair i jego okolice, jednakże nie opła-
ca dostatecznie poniesionej fatygi.

Taka uwaga to raczej wyjątek. Inni podróżnicy opisu-
ją zwykle, jak napływały im do głowy filozoficzne myśli, 
rozważania nad światem, przyrodą, dziełem ludzkiego ge-
niuszu. Na przykład takie wspomnienia pozostawili Józef 
Kościelski, dziennikarz i literat z Wielkopolski, oraz ary-
stokrata krakowski Józef Hussarzewski – obaj odwiedzi-
li Egipt w 1871 r.

Ten ostatni pisał: Człowiek w to patrzy i patrzy jakby 
pod wpływem czaru. Myśl odczepia się od reszty świata, 
gdzieś leci daleko, daleko buja i ginie w przestrzeni [...]. 
Nigdy nie zapomnę wrażenia, który ten majestatyczny ob-
raz na mnie zrobił.

Inni przybysze doznawali na szczycie piramidy gwałtow-
nego wzmożenia uczuć religijnych – w 1872 r. ksiądz Józef 
Pelczar, przyszły biskup, wystrzelił tam z rewolweru, krzy-
cząc na całe gardło: „Niech żyje Jezus i Maryja! ”.

Oryginalny kontakt z piramidą Cheopsa opisał Henryk 
Sienkiewicz, który na wierzchołek nie wszedł, natomiast 
postanowił udać się pod piramidy nocą, w styczniu 1891 r.

Idzie się jednak cokolwiek po omacku. Piramidy, które 
z daleka rysowały się czarno, z bliska wydają się szare. Przy-
chodzimy tuż do Cheopsa. Stojąc u samych stóp, nie widzi 
się szczytu, bo trójkątna płaszczyzna idąc pochyło w górę, 
usuwa się z promienia oka, skutkiem czego piramida wy-
gląda jak obłe wzgórze. Opodal majaczeje Chefren. W tym 
mroku oko dostrzega i rozróżnia przedmioty, ale kształty 
są niepewne; zarysy ich rozpraszają się, topnieją i zlewa-
ją z otoczeniem. Wszystko jest bladoszare – i piasek pusty-
ni, i głazy piramid, i utworzone z pokruszonych kamieni 
stosy odłamów – wszystko jakieś niezwarte, widziadłowe, 
senne, jakby pozbawione bryłowatości i ciężaru. Cisza – aż 
w uszach dzwoni! Można ją nazwać grobową, bo przecie je-
steśmy wśród grobów. Naokoło świat obumarły. I my mówi-
my cicho – i mało. Wspiąwszy się nieco na piramidę Cheop-
sa, siedzimy w milczeniu i każdy stara się uświadomić sobie 
własne wrażenia. To wszystko, co nas otacza, takie jest od-
mienne od tego, co się w życiu widziało, takie dziwne i tak 
jakoś bezwzględne w swym ogromie – wśród ciszy, że na-
prawdę doznaje się tylko rozmaitych poczuć, bo myśl onie-
śmielona wydaje się sama sobie tak marną, jak marnym jest 
człowiek wobec tych olbrzymów.

DZIŚ NIE WOLNO
Wchodzenie na piramidę zawsze wiązało się z pewnym ry-
zykiem, na co zwrócił uwagę Józef Kościelski.

W istocie, wstępowanie na szczyt piramidy nie jest zu-
pełnie obrane z niebezpieczeństwa. Pominąwszy trudy tej 
wyprawy, stopnie bowiem bywają na 4 do 5 stóp wysokie, 
zdarza się często, że złe stąpnienie lub usunięcie się luźne-
go odłamu przyprawia podróżnego o ciężki upadek, a w ta-
kim razie schylają się już tylko po trupa. Otóż i przeszłego 
roku Arab przewodnik, stojący właśnie na szczycie, widząc 
zbliżające się wicekróla pojazdy i chcąc monarsze pierw-
szy ofiarować usługi, przy pospiesznym zstępowaniu stra-
cił równowagę i padł, rozbijając swe ciało na części o każdy 
stopień grobowca. Na ziemię padła tylko niekształtna masa. 
Do tego nie mogę bez oburzenia wspomnieć o podróżnych, 
którzy Beduinom przewodnikom wyznaczają pieniężne na-
grody za szybkie wdrapanie się na piramidę, i urządzają 
niejako wyścigi, ubliżające powadze miejsca i wystawiają-
ce na szwank życie ludzkie.

Kościelskiego oburzał także powszechny zwyczaj wydra-
pywania przez turystów swych nazwisk, co było wręcz rytu-
ałem na szczycie piramidy: Rzućmy okiem pod stopy. W zło-
mie skały podróżni świętokradzcy zapisali swe nikczemne 
nazwisko, zapisali je dla chluby, niepomni, że na tym świę-
tym miejscu zapisane, staje się dla nich piętnem hańby.

Zarówno ze względów bezpieczeństwa, jak i z powodu 
ochrony zabytków wejście na piramidę Cheopsa jest dziś za-
bronione, choć nie wiadomo dokładnie, kiedy ten zakaz wy-
dano – prawdopodobnie zostało to sformalizowane ok. 2002 
r. Już wcześniej było to niedozwolone, ale ów zakaz doty-
czył przede wszystkim turystów zagranicznych. Zdarzały się 
oczywiście wyjątkowe zezwolenia, na przykład na szczycie 
piramidy Cheopsa nakręcono scenę do filmu „Choć goni nas 

czas” (The Bucket List) z 2007 r. z Jackiem Nicholsonem 
i Morganem Freemanem w rolach głównych – dwaj śmier-
telnie chorzy ludzie pragną zrealizować swoje marzenia, 
a jednym z nich jest wejście na piramidę.

NIELEGALNY TRYUMF
Ten filmowy motyw dzieliło wiele osób, a ja byłem jedną 
z nich. Ponadto dla archeologa takie doświadczenie miało 
jeszcze inny wymiar: chciałem zrobić stamtąd kilka zdjęć, 
także przekonać się, czy bloki kamienne na górze są tak samo 
wielkie, jak te widoczne na dole – wciąż mówi się o „prze-
ciętnej wadze bloku: 2,5 tony”. Jako młody i pełen naiwnego 
entuzjazmu człowiek, starałem się uzyskać oficjalną zgodę 
na wejście na piramidę – byłem pewny, że dam sobie radę. 
Nie chciałem nikogo angażować do pomocy, chciałem tyl-
ko uzyskać czyjąś zgodę. Niestety, wszyscy urzędnicy Or-
ganizacji Starożytności tylko wzruszali ramionami i pytali, 
po co mi to. Oczywiście, żadnego pozwolenia nie dostałem.

Było to w styczniu 1983 r. Przebywałem wtedy w Kairze 
prywatnie, nawet nie mieszkałem w Polskiej Stacji na He-
liopolis. W Muzeum Kairskim rozpoczynałem wtedy doku-
mentację sarkofagów z XXI dynastii, po uzyskaniu oficjal-
nej zgody dyrekcji Muzeum na publikację tych zabytków 
w serii Catalogue General, co miało być kontynuacją se-
rii rozpoczętej w 1909 r. i przerwanej zaraz potem wobec 
trudności technicznych. Pewnego dnia, był to piątek, wy-
brałem się pod piramidy. Mieszkańcy Kairu kultywują zwy-
czaj spędzania pod piramidami wolnego czasu. Potrafią przy-
jechać tam całymi rodzinami, rozłożyć na piasku koc i ro-
bić sobie typowy piknik. Tak było i wtedy, mimo iż pogoda 
była nie najlepsza: niebo było zachmurzone. Wokół pirami-

Wierzchołek piramidy 
Cheopsa; kładziono tu 
stosunkowo niewielkie 
kamienie  
(Fot. A. Niwiński);
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dy było bardzo rojno, rodziny biesiadowały, biegały dzie-
ci grające w piłkę, panował hałas. Wszyscy gafirzy pocho-
wali się, gdyż nie było widać turystów – nieliczni groma-
dzili się od strony północnej, by wejść do środka – może 
ktoś kręcił się po stronie południowej, gdzie znajduje się 
Muzeum Barki – pozostali przemierzali przestrzeń mię-
dzy piramidą Cheopsa a Sfinksem, po wschodniej stronie 
monumentu. Strona zachodnia, sąsiadująca tylko z pusty-
nią, była opustoszała. Wtedy wpadła mi do głowy szalona 
myśl, by to wykorzystać. Pokonałem kilka pierwszych stop-
ni i zatrzymałem się: postanowiłem udawać „natchnionego 
maniaka”, których nigdy nie brakuje, głosząc piramidolo-
giczne bzdury. Wyciągnąłem miarkę i zacząłem z namasz-
czeniem udawać, że mierzę kamienie: „Jeśli mnie zoba-
czą i każą zejść, oczywiście zejdę” – pomyślałem sobie, ale 
najwyraźniej nikt mnie nie widział. Wdrapałem się o kilka 
warstw wyżej i powtórzyłem swoje „pomiary”, potem zrobi-
łem to jeszcze raz, już na wysokości pewnie czwartego czy 
piątego piętra współczesnych wieżowców. Gdy i tam nikt 
się mną nie zainteresował, schowałem miarkę i ruszyłem 
pełną parą pod górę. Szło mi bardzo dobrze, nie odczuwa-
łem zmęczenia, a emocje dodatkowo dodawały mi sił. Gdy 
byłem w połowie wysokości piramidy, usłyszałem, że mnie 
wołają, ale teraz postanowiłem udać, że tego nie słyszę. 
Wiedziałem przecież, że nie będą mnie gonić, ale zaczeka-
ją, aż zejdę. Po 20-minutowej lub półgodzinnej wspinacz-
ce znalazłem się na szczycie.

EGIPT JEST WSPANIAŁY
Doznałem wszystkich uczuć, jakie wyrażali ci, którzy się 
tu znaleźli: zachwytu, oszołomienia, podziwu. Potem za-
cząłem oglądać powierzchnię „dachu” pokrytą niezliczoną 
ilością współczesnych graffiti, ale także śladami rozrywki: 
kilka rzędów wyżłobionych w powierzchni dołków sugero-
wało, że wykonano tu „planszę” do gry, być może w „man-
galę”, najwyraźniej nudzono się na wierzchołku pirami-
dy... Inne miejsce było wciąż wilgotne, co świadczyło o tym, 
że niedawno, przede mną, ktoś także tu wszedł... Kamie-
nie na tej wysokości były niewielkie – jeden z nich udało 
mi się niemal podnieść – zatem z pewnością nie wciągano 
tu wielotonowych bloków, może z wyjątkiem piramidionu. 
Zacząłem robić zdjęcia, fotografując okolicę we wszystkich 
kierunkach świata. Niestety, były to inne czasy i nie mo-
głem sobie zrobić selfie, dlatego nie mam własnego zdję-
cia, natomiast załączam inne. Przypuszczam, że od wielu 
dziesiątków lat byłem jedynym Polakiem, a z pewnością 
jedynym polskim egiptologiem, któremu się udało znaleźć 
w tym magicznym miejscu. Zszedłem ostrożnie, nie spie-

sząc się. Na dole czekał policjant. Przedstawił się grzecz-
nie i zaczął przemowę: „Jestem tu po to, by nikomu nie po-
zwalać wchodzić na piramidę”. Wtedy szczerze mu pogratu-
lowałem, dziękując, że to robi, i zapewniając, że zasługuje 
na pochwałę. Zdumiał się, ale był zadowolony. „No ale prze-
cież ty...” – wrócił do swej przemowy. „Widzisz, ja jestem 
archeologiem, znam się na zabytkach, nic im nie zrobię. 
Ale ten tam” – wskazałem na zbocze piramidy, po którym 
akurat wspinał się jakiś młody arabski chłopak – „on so-
bie może zrobić krzywdę. Chroń go, a ja ci raz jeszcze ser-
decznie gratuluję i dziękuję” – wyciągnąłem rękę i mocno 
potrząsnąłem jego dłoń. Przyjął moje gratulacje, wyraźnie 
podbudowany... Egipt jest doprawdy wspaniałym krajem 
i trudno go nie kochać ani jego mieszkańców.

Andrzej NIWIŃSKI

Wybrana literatura:
• Mark Lehner, The Complete Pyramids, Londyn 1997
• Jan St. Bystroń, Polacy w Ziemi Świętej, Syrii i Egipcie, Kraków 1930
• Hieronim Kaczmarek, Polacy w Egipcie do 1914 roku, Szczecin 2008
• Józef Kościelski, Szkice egipskie, Poznań 2007
• Józef Hussarzewski, Wspomnienia z naszej podróży na Wschodzie 1871-

1872, Kraków 2009
• Henryk Sienkiewicz, Listy z Afryki, Warszawa 2016
• Andrzej Niwiński, Czekając na Herhora. Odkrywanie tajemnic Teb 

Stubramnych, czyli szkice z dziejów archeologii Egiptu, Warszawa 2003

Widok ze szczytu pirami-
dy Cheopsa w kierunku 
wschodnim: widać piramidy 
małżonek królewskich i ne-
kropolę największych do-
stojników (Fot. A. Niwiński);

Widok ze szczytu pirami-
dy Cheopsa w kierunku po-
łudniowo-wschodnim: mia-
sto Kair niemal „podchodzi” 
pod piramidy (Fot. A. Ni-
wiński);
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Tajemnice Starożytnego Egiptu 
i ich odkrywanie

Wystawa 
marzeń
Niewątpliwie, jak dotąd, najbardziej spektakularnym 
wydarzeniem przygotowanym przez Muzeum Ziemi 
Kozielskiej w organizacji była, zlokalizowana w Galerii 
Strych Domu Kultury „Koźle”, wystawa „Tajemnice 
Starożytnego Egiptu i ich odkrywanie”.

S pore zainteresowanie, jakim cieszyła się egipska wystawa, świad-
czy o tym, że niezmiennie, od wieków, starożytny Egipt i jego 
tajemnice budzą emocje i intrygują ludzi, niezależnie od wie-

ku i narodowości. Wystawę odwiedzili uczniowie niemal wszystkich 
szkół naszego miasta i wielu indywidualnych zwiedzających, a towa-
rzyszyło jej mnóstwo wydarzeń, takich jak cykl wykładów prof. Ni-
wińskiego oraz szereg lekcji muzealnych przeprowadzonych w szko-
łach naszego miasta.

Wystawę muzeum przygotowało w ścisłej współpracy z Instytu-
tem Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stowarzysze-
niem Miłośników Egiptu „Herhor”, w którym działają archeolodzy 
na co dzień pracujący w Polskiej Misji Archeologicznej w Egipcie, 
z wieloletnim szefem Polskiej Misji Skalnej w Egipcie prof. Andrze-
jem Niwińskim na czele. Prof. Niwiński był głównym autorem sce-
nariusza i treści prezentowanych na wystawie.

Wystawa zawierała sporą dawkę wiedzy o starożytnym Egipcie, 
prezentowała wiele oryginalnych eksponatów pochodzących z Egip-
tu oraz kilkanaście wysokiej klasy replik zabytków, których ory-
ginały znajdują się w Muzeum Egipskim w Kairze. Ekspozycja za-
prezentowała zarówno wiedzę historyczną o starożytnym Egipcie, 
jak i historię badań egiptologicznych, ze szczególnym uwzględnie-
niem roli, jaką odegrali w tym procesie polscy archeolodzy. Nie za-
brakło też fragmentu autentycznej mumii.

Bolesław BEZEG

Na czas wystawy galeria Domu Kultury „Koźle” całkowicie zmieniła swój 
charakter. 

Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej nr 12 uświetniły otwarcie wystawy egipską impro-
wizacją.

Prof. Andrzej Niwiński oprowadza osoby przybyłe na otwarcie wystawy.

Horus – egipski bóg nieba, opiekun monarchii egipskiej.

Fotografia obok: Tutanchamon – figura pochodząca z grobowca faraona.
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Koźle
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w obiektywie 
Bolesława Bezega
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Sprawozdanie z prac IPN w gminie Reńska Wieś

Ekshumacje w Kamionce
W dniach 22-23 marca 2018 r. Instytut Pamięci Narodowej wraz z firmą PU Metodis z Męckiej Woli (powiat sieradzki) 
przeprowadził poszukiwania szczątków dwóch żołnierzy Armii Czerwonej w celu ich ekshumacji i przeniesienia na cmen-
tarz żołnierzy Armii Czerwonej przy al. Jana Pawła II w Kędzierzynie-Koźlu. Według relacji przekazanej w 2016 r. przez 
Henryka Niewiema, mieszkańca miejscowości Kamionka, pochówki te miały znajdować się w dwóch miejscach: na polu 
Olszówka za wsią Kamionka, w kierunku na miejscowość Antoszka, oraz na posesji przy ul. Szkolnej 8.

W pierwszym z miejsc, mimo zastosowania sprzętu i sprawdzenia obsza-
ru większego od planowanego, nie udało się trafić na ślady jamy grobo-
wej. Według relacji ustnej osoby, która chowała poległego żołnierza 20 

marca 1945 r., miała się ona znajdować 10 kroków na północny wschód od prze-
pustu wodnego na polu. Pochówku miał dokonać Gerard Łyko, o czym poinfor-
mował jego syn, Bernard Łyko.

Drugie miejsce znajdowało się na podwórku posesji przy ul. Szkolnej 8. We-
dług relacji dawnych mieszkańców miał tam zostać pochowany w dole w mar-
cu 1945 r. jeden żołnierz. Miał mieć, według świadków, azjatycki wygląd. Po-
chówku miał dokonać ówczesny właściciel posesji – Karol Hutta.

ZNALEZISKA
Na terenie prowadzonych prac, w narożniku przy płocie oddzielającym pose-
sję od drogi i sąsiedniego domu pod numerem 10, odnaleziono ślady ziem-
nego schronu przeciwlotniczego w kształcie podkowy, zaokrąglonego na obu 
końcach, wraz z wystającym ze środkowej części kwadratowym wkopem pod 
schodki. Schron był zbudowany równolegle do ulicy i miał głębokość około me-
tra. Jego długość wynosiła około 30 m, a szerokość maksymalna – około 15 m.

We wkopie zostały odnalezione szczątki ludzkie oraz, zgodnie z zeznania-
mi świadków, zrzutowisko amunicyjne. Opis szczątków zamieściłem poniżej. 
Przy nich znaleziono, należący do poległego żołnierza, karabin typu Mosin, 
wzór 44, kaliber 7,62 mm, wraz z amunicją – częściowo w łódkach – nogi zaś 
były obute w Lend Lease, obuwie pochodzące ze wsparcia USA dla Armii Czer-

Przedmioty osobiste odnalezionego żołnierza. Fot. autorMogiła numer 3 na cmentarzu żołnierzy Armii Czerwonej. Fot. autor

Szczątki ekshumowanego żołnierza przygotowane do pogrzebu. Fot. autor

Znaleziona amunicja. Fot. autor
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wonej. Około 30 cm dalej leżał hełm 
radziecki, wzór 40, w kolorze zielo-
nym. Ponadto przy szczątkach zna-
leziono elementy skórzane ładowni-
cy, pasa oraz różnych pasków, tale-
rze na naboje, granaty ręczne zaczep-
no-obronne, nieokreślonego wzoru. 
A także przedmioty osobiste: luster-
ko, brzytwę, scyzoryk, zapalniczkę, 
pusty pojemnik bakelitowy, guzik. 
Niestety, nie natrafiono na żadne 
artefakty umożliwiające dokładną 
identyfikację poległego żołnierza.

Jako część zrzutowiska amuni-
cyjnego należy traktować uzbro-
jenie niemieckie: lufę wymienną 
do karabinu MG 42 w metalowym 
pojemniku, ręczne granaty, amuni-
cję do karabinu MG 42 w taśmach 
w metalowej skrzynce. Luźne nabo-
je do mauzera.

Hełm, karabin Mosin oraz lufa 
do karabinu MG 42 wraz z pojem-
nikiem na amunicję zostały prze-
kazane Muzeum Ziemi Kozielskiej 
w Kędzierzynie-Koźlu w organiza-
cji. Naboje oraz granaty zabezpie-
czył patrol saperski z Gliwic. Pozo-
stałe przedmioty zostały pochowane 
z poległym żołnierzem.

Na sąsiedniej posesji, przy ul. 
Szkolnej 6, miał znajdować się cmen-
tarz polowy żołnierzy Armii Czerwo-
nej. Stamtąd w latach 40. XX w. eks-
humowano pochowanych żołnierzy 
i przeniesiono na cmentarz żołnierzy 
radzieckich w Kędzierzynie-Koźlu.

INFORMACJE 
O POCHOWANYM
Według obecnego na miejscu prac 
antropologa znaleziony żołnierz 
miał około 163,5 cm wzrostu. Jego 
wiek mieści się w przedziale 20- 25 
lat, bliżej 20 lat. Prawdopodobnie 
pochodził z azjatyckiej części ZSRS. 
Zęby były bardzo starte od żucia 
różnych używek. Szkielet zachowa-
ny był w całości. Miał złamane lewe 
przedramię. Śmiertelna okazała się 
rana postrzałowa. Jej ślad w posta-
ci okrągłego wlotu kuli z przodu 
i roztrzaskanego tyłu był widocz-
ny na czaszce.
Odnalezione szczątki wraz z wypo-
sażeniem zostały pochowane w obec-
ności przedstawicieli Kędzierzyna-
-Koźla, Instytutu Pamięci Narodo-
wej, Muzeum Ziemi Kozielskiej w or-
ganizacji oraz dziennikarzy 23 mar-
ca 2018 r. na cmentarzu żołnierzy Ar-
mii Czerwonej w Kędzierzynie-Koźlu 
przy al. Jana Pawła II, w grobie zbio-
rowym numer 3. 

Odnaleziony żołnierz poległ w ra-
mach tzw. operacji polskiej, którą 
jednostki sowieckie, tj. 21. armia, 
34. korpus 5. Armii Gwardyjskiej, 4. 
armia pancerna oraz 4. korpus pan-
cerny, rozpoczęły 15 marca 1945 r. 
i w ramach której około 20 marca 
zajęły Kamionkę.

Piotr KĘDZIORA-BABIŃSKI
Archeolog, Biuro Upamiętniania Walk 
i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodo-
wej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu

Wymienna lufa 
z karabinu MG. 
Fot. autor

Hełm 
w momencie 
znalezienia. 
Fot. autor

Prace na polu 
Olszówka.  
Fot. autor

Schron 
przeciwlotniczy. 
Fot. autor
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Podróż Lucjana Malinowskiego na Śląsk w 1869 r.

W olbrzymim ogrodzie
W maju 2019 r. minie 150 lat od podróży, jaką odbył Lucjan Malinowski na Śląsk. Jest on nazywany ojcem dialektologii 
śląskiej, był także badaczem gwar śląskich i dokumentalistą etnograficznym Śląska.

Ten wybitny profesor Uniwersytetu Jagiellońskie-
go urodził się 27 maja 1839 r. we wsi Jaroszewice 
w powiecie lubelskim, w pobliżu miasteczka Beł-

życe. Uczył się w Szczebrzeszynie, a później w gimna-
zjum w Lublinie, ale z powodu trudnych warunków ma-
terialnych musiał naukę przerwać na cztery lata – pracu-
jąc jako nauczyciel domowy, zbierał pieniądze na dalszą 
edukację. W 1858 r. podjął naukę w gimnazjum w Lubli-
nie, a po jego ukończeniu rozpoczął studia w Warszaw-
skiej Szkole Głównej na Wydziale Filologiczno-Historycz-
nym, będąc słuchaczem filologii słowiańskiej; ukończył 
je w 1867 r. Za wybitne osiągnięcia naukowe otrzymał 
stypendium i wyjechał na dalsze studia uniwersyteckie 
do Pragi, Jeny i Berlina.

Jesienią 1868 r., jako stypendysta rosyjskiego Mini-
sterstwa Oświecenia, udał się na studia do Petersburga, 
gdzie zetknął się z profesorem Izmaiłem Sriezniewskim, 
który w 1840 r. odbył badania ludoznawcze na Śląsku. 
To za jego namową Lucjan Malinowski w maju 1869 r. 
postanowił udać się w trzymiesięczną podróż na Śląsk. 
Z problematyką śląską zetknął się już wcześniej w War-
szawie, a będąc w Jenie, zachętę, by zająć się gwarą 
śląską, otrzymał od profesora Augusta Schleichera. 
We wstępie do swej pracy doktorskiej o gwarze opol-
skiej tak napisał: Pod wpływem mojego Wielce Szanow-
nego Nauczyciela Pana Profesora J.J. Sriezniewskiego 
w celu zbadania gwar ludowych przedsięwziąłem w le-
cie 1869 r. podróż na Śląsk i Węgry, aby poznać tamtej-
sze słowiańskie gwary.

W KOZIELSKIM OKRĘGU
31 maja 1869 r. Malinowski, w wieku zaledwie 30 lat, 
odbywa najważniejszą naukową podróż swego życia – 

wyjeżdża z Wrocławia w kierunku Koźla. W pierwszym 
liście z podróży 31 maja 1869 r. tak przedstawia swoje 
wrażenia: Droga żelazna górno-szląska aż do Gliwic i da-
lej ku Koźlowi biegnie wśród okolicy zapełnionej huta-
mi. Z Koźla, zamiast na południe do Raciborza pojecha-
łem z Panem Miarką w okręg bytomski.

W okręgu kozielskim był w ośmiu miejscowościach: 
Kłodnicy, Pogorzelcu, Brzeźcach, Reńskiej Wsi, Ostroż-
nicy, Pawłowiczkach (kolonia herrnhutów) i Dobieszo-
wicach. Interesował go krajobraz, pożywienie, ubrania, 
zamożność, język, obyczaje, obrzędy i opowieści ludowe. 
Podziwiał ład i porządek mieszkańców Śląska: […] zdaje 
ci się, że wędrujesz wśród olbrzymiego ogrodu.

W okręgu kozielskim, na zachód ku Pawłowiczkom i da-
lej, znowu spotykasz budynki staranniejsze: murowane, 
piętrowe, pokryte łupkiem. W Pogorzelcu i Ostrożnicy 
sami chłopi wyrabiają cegłę i budują z niej domy. Wszę-
dzie dawano mi pościel z pierza, powleczoną bielizną, acz 
grubą, jednak odznaczającą się największą czystością. 
Zachwycony gościnnością Ślązaków, odwiedzał parafie, 
gdyż we Wrocławiu dostał do wielu księży listy poleca-
jące. Spał także w chłopskich chatach i często przeby-
wał w karczmach, nawiązując kontakt z prostymi ludź-
mi. Opowiadał w listach z podróży o zwyczaju, który 
panuje na całym Śląsku, iż gospodarz doszedłszy lat sę-
dziwych, oddaje gospodarstwo (statek) synowi, pod wa-
runkiem by ten dostarczał mu w zapisanej ilości środ-
ków na utrzymanie i mieszkanie dla siebie i żony. Nazy-
wa to się „żyć na wycugu”, a gospodarz to „wycużnik”.

Malinowski podziwiał powszechnie znaną pracowi-
tość Ślązaków – nawet parobków nie pilnowało się przy 
pracy, bo to byłaby „gańba” pilnowanie ich przy robocie. 
Kobiety młóciły zboże w stodołach razem z mężczyzna-

Kolej Krakowsko-Górno-
śląska w II połowie XIX 
w. Zapewne takim pocią-
giem Malinowski przybył 
na Śląsk.
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mi. A chłopi orali tylko końmi – używać wołów czy krów 
byłoby wstydem dla Ślązaka, taką podaje konkluzję. Za-
uważa, że dzieci pasły krowy po miedzach, ale na łań-
cuchach, by w szkodę nie wchodziły. W okręgu koziel-
skim niektórzy mieszkańcy mają po 30-40 talarów ma-
jątku. Zajmują się rolnictwem, wielu handlem zbożem. 
A parobcy zarabiają tyle, że mogą przyzwoicie utrzy-
mać się z rodziną.

W okręgu kozielskim, głubczyckim i raciborskim grun-
ta są bardzo żyzne, a gospodarstwa wzorowe. Gościńce 
wysadzone drzewami owocowymi, które dostarczają cie-
nia tak pożądanego dla strudzonego wędrowca. Każdy 
kawałek gruntu starannie uprawiany […].

WIELOKULTUROWOŚĆ
Ubiór chłopski z okolic Koźla Malinowski tak charakte-
ryzuje: […] mężczyźni nosili kamuzele (kamuzela to ro-
dzaj granatowego surduta z rękawami – aut.) i surduty 
z połami (kapudroki), spodnie wkładali na lub do butów. 
W zimie zamężne kobiety ubierały ciepłe czepki z popie-
latego sukna z futrzaną obkładką dookoła.

Staruszek z Kłodnicy opowiadał badaczowi, że przed 
laty noszono pończochy i harcapy (harcap – rodzaj war-
kocza noszony przez mężczyzn w XVII w., a w XVIII w. 
przyjęty w wojsku – aut.). Ciekawostką był także fakt 
zanotowany przez Malinowskiego w Koźlu, a dotyczą-
cy wąsów. W wojsku pruskim obowiązywały wąsy i bro-
da. Gdy rezerwista wracał do domu, golił się starannie, 
gdyż wons nosić to je gańba dla Szlązaka.

Sam widziałem w Koźlu oddział landwerzystów, czy-
li obronę krajową, z fantazją przeciągających przed do-
wództwem sędziego okręgowego komicznie, a wcale nie 
marsowo przyozdobionych dwutygodniowymi nieunik-
nionymi wąsami.

Region Śląska, jako kraina przenikająca się trzema 
kulturami: polską, niemiecką i czeską, stał się dla bada-
cza skarbnicą wielu ciekawych doświadczeń. W Dobie-
szowicach napotkany starzec mówił, że jeszcze 30 lat 
temu nikt we wsi nie umiał mówić po niemiecku, obec-
nie wielu nauczyło się tego języka od Niemek z Grob-

nika i Dziećmarowa, po zawarciu małżeństwa. Wieśnia-
cy niemieccy także wykazywali skłonność do przyswa-
jania nazewnictwa polskiego, o czym świadczyło zda-
nie usłyszane w naszym regionie: Hast du nicht gezen 
kole waszych humen klajne prosiaki laufen? (humen – 
gumno, czyli część gospodarstwa z budynkami, podwó-
rze). (Czyś nie widział koło waszych gumien, nie biega-
ły tam małe prosięta? – aut.)

Zdaje ci się, że wędru-
jesz wśród olbrzymiego 
ogrodu… Obraz Roberta 
Balckego ze Świebodzi-
na ze zbiorów Muzeum 
Regionalnego w Świe-
bodzinie.
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W „Zarysie życia ludowego na Szląsku” Malinowski 
napisał: […] przy mnie właśnie przyjechało do Uciesz-
kowych (w okręgu kozielskim) dwóch rzeźników Niem-
ców z sąsiedniego Grobnika z zamiarem kupienia kro-
wy od miejscowej karczmarki.

Nie doszło jednak do transakcji, gdyż obie strony nie 
potrafiły się porozumieć, mówiąc w różnych językach. Ma-
linowski tak skomentował tę sytuację: […] wieśniacy nie-

mieccy nie imponują tak dalece swym sąsiadom słowiań-
skim ani wyższością kultury, ani większą zamożnością.

Oto kolejna historia: Pewien ceglarz pod Koźlem, który 
jakiś czas pracował w Warszawie, opowiadał mi o swoim 
niemałym zdziwieniu, które go opanowało, gdy w pierw-
szych chwilach swego pobytu w Warszawie słyszał na uli-
cach ludzi należących do sfer wyższych, a jednak rozma-
wiających po polsku.

LUDOWE BAJKI
Lucjan Malinowski hołdował zasadzie, że to, co zapisa-
ne, zostaje, dlatego skrzętnie notował wszystko, co usły-
szał i zobaczył. Oprócz śladów materialnych mamy w jego 
pracach bogaty zbiór opowieści ludowych – bajek ludo-
wych. Bajka ludowa to opowiadanie tradycyjne, żyjące 
tylko w przekazie ustnym, powtarzane przez bajarzy, 
którzy je zasłyszeli od swych poprzedników – to słow-
nikowa definicja bajki ludowej na podstawie „Słownika 
folkloru polskiego”.

Bajki ludowe mają charakter międzynarodowy, po-
wtarzają się lub modyfikują. O jej fenomenie świadczy 
fakt, że krąży ona w przekazie ustnym i istnieje w ży-
wej tradycji.

Lucjan Malinowski zapisał 134 bajki ze Śląska, z cze-
go 19 pochodzi z regionu kozielskiego, i jedną orację. 
Najwięcej bajek spisał w Pogorzelcu, bo aż 10, w Uciesz-
kowie pięć, a w Ostrożnicy trzy. Narratorką bajek z Po-
gorzelca była Marianna Chromik, a z Ucieszkowa Mar-
tina Koszelka – trzy bajki.

Bajki są różnorodne. Mamy bajki zwierzęce, baśnie, le-
gendy i nowele, bajki religijne, kawały, anegdoty i bajki 
ajtiologiczne, czyli wszystkie cztery grupy według syste-
matyki A. Aarne i S. Thomsona – dwóch uczonych, któ-
rzy dokonali uporządkowania bajek ludowych.

Oto kilka tytułów bajek zapisanych w Kozielskiem:
– „Czarownica i dzieci” (Pogorzelec),
– „Śmierć na gruszy” (Ostrożnica),
– „Trup upomina się o swoją własność” (Pogorzelec),
– „Poszukiwanie utraconego męża” (Ucieszków).
Wszystkie te bajki mają swoją metryczkę w systematy-

ce międzynarodowej. Dla mnie ciekawe jest to, że pisząc 
Dawna widokówka 
z Pogorzelca.
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swoją pracę magisterską o tradycjach folklorystycznych 
w regionie kozielskim, zetknęłam się w 1977 r. z mo-
tywem „Sprytny młynarczyk” w Reńskiej Wsi, a owa 
bajka została zapisana przez Malinowskiego w Krzy-
żanowicach koło Raciborza i tam nosiła tytuł „Diabeł 
i szrubsztak”. Opowiedział mi ją Leon Maj, umiejsca-
wiając fabułę w młynie w Reńskiej Wsi. Oczywiście baj-
ka z XIX w. ma inną postać językową – dziś niektóre 
wyrażenia czytelne są tylko dla językoznawców. Nato-
miast opowieść zapisana przeze mnie ma współczesny 
język i zbliża się do humoreski. Bajka tak skompono-
wana utrzymuje cały czas w napięciu zdarzenia, gdy 
tok opowieści dobiega końca, poznajemy odpowiedź. 
W Kozielskiem bajki zazwyczaj rozpoczynają się na-
stępująco: był jeden młyn, był jeden gospodarz, był je-
den król, był jeden zegrodnik. Typowe dla opowiadań 
ludowych incipity sytuujące realia. Bohaterowie mają 
imiona pospolite: Anka, Franek lub cechę ich wyróż-
niającą – jeden mądry, drugi głupi. Często kończą się 
rymowaną formułą lub klauzulą. „Poleciał precz i nie 
ma nic” – bajka „O złotym ptaku, który uleczy ojca” 
(Pogorzelec). „I skończyła się bajka, toż jeśli żyją, toż 
wino piją, a jeśli pomrzeli, toż w ziemi gniją” – „Dziel-
na dziewczyna zabija zbójników” (Pogorzelec). „I po-
tem społem żyli do śmierci i do dzisiejszego dnia, jeśli 
żyją, to dobrze mają, a jeśli nie, to ziemię gryzą – „Po-
szukiwanie utraconego męża” (Ucieszków). To cecha 
charakterystyczna dla bajki ludowej i pełni rolę humo-
rystyczną, formalną, bez żadnego związku z opowiada-
niem. Narrator czuje potrzebę podkreślenia, że bajka 
się skończyła. Taka klauzula należy do warstwy archa-
icznej. W tej bajce mamy do czynienia z tekstem śpie-
wanym, to perełka wśród bajek z Kozielskiego. Cieka-
we są także eufemizmy, które ze względu na tabu kul-
turowe czy religijne nie mogą być użyte wprost. „Pfi 
Parparusza! Śmierdzi mi tu człowiecza dusza. Powia-
daj, kogo tu masz? ”.

Wiele także w tekstach Malinowskiego było sformuło-
wań magicznych typu „niech się stanie”. W zakończeniu 
bajek występuje sąd nad przestępcą, np. ponosi torturę 
jak utoplec, który szkodził w młynie – karą jest tortura 
włożenia palców do imadła. Mamy tu do czynienia z po-
kłosiem tortur średniowiecznych. Badacz skrzętnie zapi-
sywał to, co usłyszał, nie stronił od niewybrednych dowci-
pów, czy przekleństw, nawet obscenicznych fragmentów.

Niewątpliwie zasłużył się dla polskiego ludoznaw-
stwa. Stworzył specjalny alfabet fonetyczny dla spisy-
wania gwar, którym do dzisiaj posługują się badacze. 
Elżbieta Jaworska we wstępie do „Bajek śląskich” uzna-
je zbiór bajek śląskich zebranych przez Malinowskiego 
za największy i najciekawszy pod względem autentycz-
ności tekstów. Dokładnie lokalizował geograficznie za-
pisany materiał, podając narratora – co w ówczesnych 
czasach było rzadkością. Zapisał wszystkie gatunki li-
teratury ludowej i tym samym stworzył pokaźny zbiór.

Niestety, za życia nie udało mu się go opublikować. 
Uczynili to dopiero jego uczniowie: Jan Bystroń i Ro-
man Zawiliński w 1953 r. oraz w 1954 r. w wydaniu 
uzupełniającym. Jednak praca ta nie zyskała należytej 
rangi naukowej.

Malinowski stał się najlepszym organizatorem katedry 
filologii słowiańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Kultura duchowa i materialna Ślązaków z regionu 
kozielskiego w badaniach Lucjana Malinowskiego była 
obecna autentycznie, a bezcenne jej dowody świadczą 
o wspaniałej tradycji ludowej tych ziem.

Barbara SACZKO-BOMBA

Literatura:
• J. Pośpiech, S. Sochacka, Lucjan Malinowski a Śląsk, Opole 1976
• L. Malinowski, Listy z podróży etnograficznej po Szląsku [w:] J. Pośpiech, 

S. Sochacka, Lucjan Malinowski a Śląsk, Opole 1976
• E. Jaworska, Bajki śląskie ze zbiorów Lucjana Malinowskiego. Pod 

redakcją H. Kapełuś, Warszawa 1973
• J. Krzyżanowski, Słownik folkloru polskiego, Warszawa 1965
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P race prowadzono do głę-
bokości 4,5–6 m. Uzyska-
no pełny przekrój nawar-

stwień kulturowych, aż do pozio-
mu pierwotnego ukształtowania 
terenu (Ryc. 1). Uzyskano bardzo 
cenne wyniki, w znaczący sposób 
zmieniające dotychczasowe poglą-
dy na temat budowy i funkcjono-
wania zamku w Koźlu.

Pierwszym elementem, do-
tychczas nierozpoznanym 
na tym stanowisku, było od-
krycie materiałów związanych 
z osadnictwem pradziejowym. 
Stwierdzono obecność nawar-
stwień kulturowych o grubo-
ści 0,5–1,5 m oraz ponad sie-
demdziesięciu obiektów związa-
nych z osadnictwem: 1 – kultu-
ry łużyckiej (1350–400 lat p.n.e.) 
w epoce brązu; 2 – kultury pu-
charów lejowatych (3500–1900 
lat p.n.e.) i kultury ceramiki 
sznurowej (2800–1800 lat p.n.e.) 
w okresie neolitu; 3 – społeczno-
ści łowców-zbieraczy z okresu 
mezolitu (8000–4500 lat p.n.e.).

WIEŻA STARSZA O 50 
LAT NIŻ SĄDZONO
Wśród znalezisk wyróżniały się: 
pozostałość zagłębionego w zie-
mię budynku, najprawdopodob-
niej gospodarczego, w którego 
wnętrzu znaleziono sierp z brązu 
związany z kulturą łużycką (Ryc. 
2), oraz pozostałość jamy z okre-
su neolitu, w której obrębie zna-
leziono całe naczynie położone 
dnem do góry (Ryc. 3). Ponad-
to znaleziono ponad 3500 frag-

mentów ceramiki pradziejowej 
oraz 3700 zabytków krzemien-
nych, wśród których zidenty-
fikowano narzędzia krzemien-
ne, m.in. groty strzał, surowiec 
do ich produkcji oraz odpady 
poprodukcyjne. Rzadko spoty-
kanym znaleziskiem jest rów-
nież odkryty fragment wygła-
dzanej siekierki kamiennej, ma-
jący ponad 3500 lat, porzucony 
jako niezdatny do dalszego użyt-
kowania (Ryc. 4).

Kolejne zaskakujące znalezi-
ska przyniosły badania nawar-
stwień kulturowych i reliktów 
architektonicznych związanych 
z funkcjonowaniem zamku.

Odkryty został pełny zarys 
murów i przypór wieży, stano-
wiącej najstarszą część założe-
nia zamkowego. Stwierdzono, 
że ceglany mur wieży o szero-
kości 1,56 m posadowiono w na-
warstwieniach calcowych na wy-
niesieniu terenu. Ceglany funda-
ment wieży miał głębokość 0,8 
m, przypory wieży były wymu-
rowane głębiej o 0,5 m (Ryc. 5). 
W odległości ok. 10 m od mu-
rów wieży, na stoku wzniesie-
nia, odkryto relikty drewnia-
nych umocnień w typie palisady, 
które zapewne otaczały wznie-
sienie z wieżą.

Zarejestrowano obecność naj-
starszej średniowiecznej war-
stwy kulturowej, związanej 
z funkcjonowaniem wieży (Ryc. 
1). Stanowiła ją czarna piaszczy-
sta próchnica o grubości 0,15–
0,25 m, w której wystąpiły nie-
liczne materiały zabytkowe – 

Najnowsze badania archeologiczne na dziedzińcu zamku w Koźlu

Całkiem nowa historia
W latach 2017–2018 zostały przeprowadzone badania archeologiczne na zamku w Koźlu w związku z realizowaną 
inwestycją „Zagospodarowanie wnętrz piwnic zamkowych wraz z dojściem do reliktu wieży”, w ramach renowacji, 
rewaloryzacji i przebudowy zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu. Badania zrealizowano w obrębie pięciu 
wykopów o całkowitej powierzchni ok. 380 mkw.

Widok jamy neolitycznej z naczyniem w wypełnisku. Fot. M. Paternoga
Widok pozostałości budynku kultury łużyckiej ze znaleziskiem sierpa z brązu.
Fot. M. Paternoga

Widok profilu wykopu na dziedzińcu zamku w Koźlu. Fot. M. Paternoga
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Marcin Paternoga podczas dokumentowania 

wykopów na Wzgórzu Zamkowym w Koźlu. 

Fot. A. Gałka
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fragmenty ceramiki oraz kości zwierzęce. Jej datowanie 
pozwoliło określić moment budowy wieży na lata 40. XIII w.

OBFITE ZBIORY
Po pewnym okresie (ok. 30–50 lat) nastąpiła przebudowa 
wieży. W narożniku północno-wschodnim znaleziono re-
likt muru z cegły układanej w wątku wendyjskim o szero-
kości 2,1 m, posadowionego na najstarszej średniowiecz-
nej warstwie kulturowej – poprowadzonego w kierunku 
wschodnim (w stronę miasta). Podobny mur – wzniesio-
ny z cegły układanej w wątku wendyjskim, posadowio-
ny na najstarszej średniowiecznej warstwie kulturowej – 
biegł od narożnika południowo-zachodniego wieży w kie-
runku południowym (Ryc. 6). Mury te najprawdopodob-
niej wyznaczają umocnienia zamku o wymiarach ok. 25 
x 20 m z wieżą mieszkalną w północno-zachodnim naroż-
niku oraz prawdopodobnie drugą wieżą wjazdową, zloka-
lizowaną w południowo-wschodnim narożniku (Ryc. 7). 
Funkcjonowanie tego założenia można datować na okres 
4. ćw. XIII–1. poł. XIV w.

W 2. ćw. XIV–poł. XIV w. wybudowano mur kurtynowy 
zamku o zarysie zbliżonym do kwadratu, o wymiarach 42 x 
42 m, z cegły palcówki układanej w wątku gotyckim. Mur 
ten wyznacza zarys obecnego założenia zamkowego.

Podczas badań średniowiecznych nawarstwień kultu-
rowych znaleziono ponad 1100 fragmentów ceramiki, 94 
fragmenty kafli, 323 fragmenty polepy, 375 zabytków że-
laznych, 69 fragmentów szkła, 36 fragmentów żużli, 3705 
kości zwierzęcych, 73 zabytki wydzielone, w tym: fragment 
ostrogi, nożyce żelazne, fragment sierpa, osełkę, sprzącz-
kę, fragmenty kul armatnich, naczynko miniaturowe, frag-
menty fajek, 22 fragmenty skór.

Kompleksowe opracowanie przebadanych nawarstwień 
kulturowych, reliktów architektonicznych oraz materiałów 
zabytkowych dostarczy dalszych ważnych informacji odno-
śnie mieszkańców kozielskiego zamku. Odkryty zespół za-
bytków w całości zostanie złożony w muzeum w Koźlu i sta-
nowić będzie podstawę do stworzenia ekspozycji dotyczą-
cej zamku w Koźlu.

Marcin PATERNOGA, archeolog

Widok uszkodzonej siekierki kamiennej z okresu neolitu, porzuconej na stanowi-
sku. Fot. M. Paternoga

Widok narożnika południowo-wschodniego wieży z odsłoniętą przyporą.  
Fot. M. Paternoga

Widok muru biegnące-
go od południowo-za-
chodniego narożnika 
wieży w kierunku połu-
dniowym. Fot. M. Pa-
ternoga
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Plan zamku z zaznaczonymi reliktami 
murów odchodzących od wieży miesz-
kalnej. Oprac. M. Paternoga

Zespół Marcina Paternogi podczas prac 
na Wzgórzu Zamkowym w Koźlu.  

Fot. B. Bezeg




