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OD MALCHINA DO GRÓDKA NAD BUGIEM

W roku 1990 na wielokulturowym stanowisku 1C w Gródku nad Bugiem znaleziono przedmiot wykonany ze stopu miedzi (Ryc. 1:a). Niemal identyczny zabytek odkryto w 1979 roku koło miejscowości Malchin w Meklemburgii, na powierzchni osady słowiańskiej na stan. 9
– Grimmort (Ryc. 1:b).
Pomimo braku dokładnych analogii ustalono, że najprawdopodobniej są to elementy ogłowia uprzęży końskiej. W archeologii polskiej
brakuje opracowania znalezisk tego typu, najpewniej jednak mamy tu
do czynienia z munsztukiem, którego konstrukcja wymagała użycia pary
wodzy. Najstarsze dla ziem polskich jego wyobrażenie jest na pieczęci księcia mazowieckiego Konrada I z 1222/1223 roku. W zachodniej
Europie znajomość tej konstrukcji potwierdzona jest już w wiekach XI
i XII. Oznacza to, że znaleziska z Malchina i Gródka nad Bugiem należą do najstarszych zabytków tego typu w Europie, a być może – z uwagi
na surowiec, z jakiego je wykonano – należały do uprzęży o charakterze
paradnym. Prawdopodobna jest sugestia o normańskim pochodzeniu
obu zabytków, gdyż w północnych Niemczech znaleziska wikińskie występują masowo, a dla Gródka nad Bugiem potwierdzone są w znaczącej liczbie. Trudno więc sobie wyobrazić inny sposobu dotarcia fragmentu munsztuka nad rzekę Bug w czasach, gdy funkcjonowała tutaj
istotna politycznie i gospodarczo strefa o swoistej autonomii, nazywana Grodami Czerwieńskimi, która była naturalnym magnesem przyciągającym uwagę kupców z różnych stron ówczesnego świata (Ryc. 2).
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NIEINWAZYJNE BADANIA KRAJOBRAZU
ARCHEOLOGICZNEGO WOKÓŁ
MIASTA RYCZYWÓŁ W POWIECIE KOZIENICKIM
Słowa kluczowe: średniowiecze i czasy nowożytne, badania
nieinwazyjne, Ryczywół
Key words: Middle Ages, Modern Period, non-destructive
archaeology, Ryczywół
Celem przeprowadzonych w 2015 roku badań była przede
wszystkim weryfikacja miejsca pierwotnego usytuowania miasta istniejącego od czasów średniowiecza w pobliżu ujścia Radomki do Wisły1, tzw. Starego Ryczywołu, związanego z nim
dworu starościńskiego wraz z folwarkiem, oraz odtworzenie
siatki ulic dawnego miasta za pomocą metod geofizycznych.
Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie Starożytników w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dziedzictwo kulturowe. Ochrona zabytków archeologicznych, pod kierownictwem Marzenny Zieleniewskiej-Kasprzyckiej.
1

U z a r o w i c z o w a, A.
1965 Wyniki badań we wsi Gródek Nadbużny, pow. Hrubieszów, w 1961 roku, WA XXX/3–4 (1964), S. 429–460.
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Ryc. 1. Fragment mapy zachodniej Galicji (K. Müller 1803),
na której zaznaczono R y c z y w ó ł przy ujściu Radomki do Wisły.
Skan bez skali
Fig. 1. Fragment of a map of western Galicia (K. Müller 1803),
on which R y c z y w ó ł is marked at the outlet of the Radomka
to the Vistula. Not to scale

Dzisiejsze miasto Ryczywół zostało przeniesione w miejsce
swej obecnej lokalizacji w 1813 roku z powodu systematycznego zalewania miasta położonego jeszcze w XIX wieku przy
ujściu Radomki do Wisły przez wody obydwu rzek.
Informacje archiwalne
Najstarsze wzmianki o średniowiecznym Ryczywole znajdują
się w Kodeksie dyplomatycznym Małopolski 1178–1386. W informacjach dotyczących nadań króla Kazimierza Wielkiego
w 1370 roku, wśród świadków jednego z takich aktów występuje Pylik Capitaneo de Ryciwol, czyli starosta z Ryczywołu zwany
Pylikiem, w innym miejscu tego samego Kodeksu jest wzmianka o castrum nostrum Ricziwol, przy czym termin castrum jest
zwykle interpretowany przez historyków jako „zamek” (F. Pie-

Ryc. 2. R y c z y w ó ł i okolice
ok. 1830 roku – rysunek na podstawie
mapy kwatermistrzostwa Wojska
Polskiego Królestwa Kongresowego.
Wg: T. P. Szafer (1955)
Fig. 2. R y c z y w ó ł
and the surrounding area around
1830 – drawing based on a map
of the Quartermaster’s Office
of the Army of Congress Poland.
After: T. P. Szafer (1955)
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kosiński 1876, s. 369). W 1393 roku królowa Jadwiga przywilejem wydanym w Jedlni nadaje Ryczywół wojewodzie mazowieckiemu Andrzejowi Ciołkowi i jego potomkom; w 1407
roku miasto staje się siedzibą starosty niegrodowego (K. Zając
2014, s. 8–9). Średniowieczną metrykę Ryczywołu potwierdza
także przywilej Władysława Jagiełły z 1388 roku, zezwalający
mieszkańcom miasta na handel z Podlasiem (Słownik... 1889,
s. 81–82). Tenże król w 1409 roku nadaje miastu prawo magdeburskie (K. Zając 2014, s. 8).
Ryczywół, w XIV wieku będący już miastem, najprawdopodobniej rozwinął się z istniejącej tu wcześniej osady leżącej przy
przeprawie przez Wisłę i Radomkę (Ryc. 1). Istnienie w tym
miejscu osadnictwa wczesnośredniowiecznego potwierdza analiza ceramiki znalezionej w trakcie badań powierzchniowych.
Miasto w trakcie swojego istnienia przeżywało wzloty i upadki nierozłącznie związane z historią Polski. Jego znaczenie i zamożność wynikała z położenia na szlaku handlowym prowadzącym z Rusi na północ i zachód Europy, ale także na południe,
w kierunku Lublina i dalej. Przypuszcza się, że nazwa miasta
miała związek z rozwiniętym handlem bydłem i powstała od
„ryczących wołów”, które czekały tu na dalszy transport. W XV
wieku w Ryczywole znajdowała się przeprawa mostowa na Radomce, a także komora celna, w XVI wieku istniał także ruchliwy port i zakłady szkutnicze. Miasto zostało mocno zniszczone
i wyludnione w czasie potopu szwedzkiego. W 1677 roku król
Jan III Sobieski, chcąc pomóc miastu dźwignąć się z upadku
wydał przywilej zezwalający na osiedlanie się w mieście Żydów (K. Zając 2014, s. 8–9).
W związku z częstymi wylewami Wisły i Radomki, które
w XVIII i XIX wieku niszczyły miasto, w 1813 roku zostało
ono relokowane na południowy zachód od Wisły, ok. 1,5 km od
dotychczasowej lokalizacji (Ryc. 2). W tymże roku wykonano
plan inwentaryzacyjny dotychczasowego Ryczywołu (T. P. Szafer 1955, s. 63). Według tego planu Stary Ryczywół miał leżeć przy ujściu Radomki do Wisły, na południe od niewielkiej

Ryc. 3. R y c z y w ó ł
w 1813 roku – rysunek na podstawie
planu inwentaryzacyjnego
sporządzonego przez geometrę
Księstwa Warszawskiego T. de
Wierneka.
Wg: T. P. Szafer (1955)
Fig. 3. R y c z y w ó ł in 1813 –
drawing based on a stock inspection
plan prepared by T. de Wiernek,
a geometrician of the Duchy
of Warsaw. After: T. P. Szafer (1955)

rzeczki zwanej Łachą, łączącej Radomkę z Wisłą i oddzielającej
miasto od dworu starościńskiego. Miasto miało kształt owalny
(o wym. 565×475 m) z prostokątną siatką ulic, centralnie usytuowanym prostokątnym rynkiem (o wym. ok. 75×55 m), stojącym pośrodku rynku ratuszem i kościołem w jego południowo-wschodnim narożniku. W obrębie miasta znajdowały się
także młyn i karczma, oraz kirkut (T. P. Szafer 1955, s. 62). Na
planie zaznaczono również dwór starościński (Ryc. 3).
Badania nieinwazyjne
W celu weryfikacji miejsca usytuowania dawnego Ryczywołu przeprowadzono zintegrowane badania nieinwazyjne na
powierzchni około 400 ha. Wykonano kwerendę archiwalną,
następnie na podstawie danych z lotniczego skanowania laserowego stworzono numeryczny model terenu i przeprowadzono prospekcję powierzchniową połączoną z szerokopłaszczyznowymi pomiarami podatności magnetycznej gruntu,
oraz szczegółowe badania geofizyczne w postaci prospekcji
magnetycznej, dokonując przy tym koniecznych pomiarów
geodezyjnych, a ostateczne wyniki przeprowadzonych badań
umieszczono w bazie GIS.
Obszar do badań geofizycznych, oraz prospekcji powierzchniowej, wytypowano na podstawie dokładnej analizy materiałów archiwalnych, map z XVIII i XIX wieku, a zwłaszcza
wspomnianej mapy miasta Ryczywół z 1813 roku, oraz analizie ukształtowania terenu z uwzględnieniem dawnego przebiegu rzek Wisły i Radomki uzyskanych na podstawie pochodnych lotniczego skanowania laserowego. Ostateczny wpływ na

wytypowanie obszaru do badań geofizycznych miało usytu
owanie nieistniejącego już cmentarza żydowskiego, oznaczonego na planie z 1813 roku (Ryc. 3), którego lokalizację zweryfikowano w terenie. Według tego planu kirkut znajdować
się miał w północno-zachodniej części miasta, zatem obszar
badań wyznaczono na południowy wschód od cmentarza.
Przed wykonaniem badań geofizycznych wykonano tam badania powierzchniowe.
Na opracowaniu numerycznego modelu terenu LiDAR
(Ryc. 4) widoczne są zmiany usytuowania koryt rzek, zarówno Wisły jak i Radomki, które nastąpiły w ciągu wieków, oraz
zmiany ukształtowania powierzchni terenu spowodowane przez
liczne wylewy obydwu tych rzek. Po każdej powodzi rozlane
wody rzek nanosiły na część przyległych do nich obszarów warstwy ziemi, często też wody te nie wracały po powodzi do starego koryta, tylko żłobiły sobie nowe. Naniesione przez wodę
warstwy ziemi utrudniły prospekcję powierzchniową, ale ponieważ nie cały badany teren został pokryty warstwą zalewową, z powodzeniem przeprowadzono badania powierzchniowe
na tej jego części, gdzie nie było warstw powodziowych, między innymi na obszarze wytypowanym do badań geofizycznych. Znaleziono na nim dużą ilość materiału ceramicznego,
z czego około 100 fragmentów datowane jest na okres późnego średniowiecza i okres nowożytny, oraz około 80 fragmentów na okres wczesnego średniowiecza. Wydaje się zatem, że
wyniki badań geofizycznych oraz duża ilość ceramiki średniowiecznej i nowożytnej potwierdzają, że w tym właśnie miejscu
znajdował się dawny Ryczywół.
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Ryc. 4. Lokalizacja obszaru badań
geofizycznych (a) i paleokoryt (b)
na zdjęciu lotniczym rejonu dawnego
R y c z y w o ł u. 1 – relikty kirkutu (wg
AZP); 2 – relikty dawnego Ryczywołu
(wg AZP). Oprac.: P. Wroniecki
Fig. 4. Location of the area
of geophysical survey (a) and paleoriverbeds (b) on an aerial image
of the region of former R y c z y w ó ł.
1 – remnants of a Jewish cemetery
(after Archaeological Map of Poland);
2 – remains of Old Ryczywół (after
Archaeological Map of Poland).
Graphic design: P. Wroniecki

Prospekcją geofizyczną został objęty teren o powierzchni
17 ha, przy czym pomiary podatności magnetycznej wykonano na całym obszarze, a pomiary magnetyczne na 8 ha (Ryc. 5).
Wyniki badań
Jak wspomniano we wstępie, głównym celem nieinwazyjnych
badań archeologicznych była weryfikacja miejsca usytuowania
miasta przed rokiem 1813, a także odtworzenie siatki jego ulic
za pomocą metod geofizycznych.
W wyniku zastosowania zintegrowanych metod badawczych,
czyli analizy numerycznego modelu terenu (LiDAR), wyników
badań geofizycznych, materiałów archiwalnych, oraz określenia chronologii materiału zabytkowego pozyskanego w trakcie
prospekcji powierzchniowej zlokalizowano miejsce położenia
tzw. Starego Ryczywołu (AZP 68-70/1), nie udało się natomiast
zweryfikować położenia dawnego dworu starościńskiego (AZP
68-70/2). Obszar, który wytypowano jako miejsce usytuowania
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tego ostatniego, pokryty jest warstwą ziemi pochodzącej z wylewu rzeki, co bardzo utrudniło przeprowadzenie badan nieinwazyjnych.
W celu odtworzenia siatki ulic dawnego miasta wykonano
prospekcję magnetyczną. Największe anomalie zarejestrowano
w centralnej i południowo-zachodniej części badanego obszaru,
niestety wykresy wykonane na podstawie odczytów geofizycznych nie przypominały regularnej siatki ulic. Przyczyną licznych, nieregularnych i rozproszonych anomalii może być między innymi słaby stan zachowania obiektów pod ziemią (np. na
skutek ich długotrwałego przebywania pod wodą). Anomalie
mogą też być związane z istnieniem w granicach dawnego Ryczywołu dużych stanowisk pradziejowych (AZP 68-70/16, 23,
24 i 25), a nie z układem ulic dawnego miasta (Ryc. 5).
Wszystkie stanowiska archeologiczne odkryte na terenie Ryczywołu i w jego najbliższym sąsiedztwie były wielokulturowe
(Ryc. 6). Na wszystkich stwierdzono obecność ceramiki wczesno-

Ryc. 5. Wizualizacja pomiarów
magnetycznych (w 256 odcieniach
skali szarości). A – Obszar badań
magnetycznych. Oprac.: P. Wroniecki
Fig. 5. Visualization of magnetic
measurements (in 256 shades of grey).
A – Magnetic survey.
Graphic design: P. Wroniecki

Ryc. 6. Rozmieszczenie stanowisk pradziejowych w obrębie dawnego R y c z y w o ł u. Oprac.: P. Wroniecki
Fig. 6. Distribution of prehistoric sites within the area of the former R y c z y w ó ł. Graphic design: P. Wroniecki
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i późnośredniowiecznej, nowożytnej oraz pradziejowej. Na stanowisku AZP 68-70/16 oprócz osadnictwa średniowiecznego wyróżniono ślad osadnictwa z okresu neolitu lub wczesnej
epoki brązu w postaci fragmentu siekiery z krzemienia wołyńskiego, osadę kultury łużyckiej z epoki brązu i rozległą osadę
kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich. Na stanowisku AZP 68-70/23 oprócz osadnictwa średniowiecznego
odkryto osadę kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza oraz
osadę kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich, a na
stanowisku AZP 68-70/24 ślad osadnictwa kultury łużyckiej
z epoki brązu a także cmentarzysko kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza (w czasie badań AZP w 2001 roku znaleziono tu dwa rozorane groby popielnicowe, a w nich fragmenty
urn i przepalonych kości) i osadę kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich.
Na stanowisku AZP 68-70/25 odkryto osadę kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza, cmentarzysko kultury grobów
kloszowych z epoki żelaza oraz osadę kultury przeworskiej
z okresu wpływów rzymskich2. Wszystkie opisane stanowiska
znajdowały się w granicach dawnego Ryczywołu.
Podsumowanie
W wyniku nieinwazyjnych badań archeologicznych przeprowadzonych na obszarze leżącym w widłach Wisły i Radomki
wyłania się bardzo interesujący obraz tamtejszego krajobrazu
archeologicznego, który pokazuje, iż teren ten był atrakcyjny
dla człowieka jako miejsce osadnictwa już od zarania dziejów,
a szlak handlowy wzmiankowany w średniowiecznych i późniejszych źródłach historycznych najprawdopodobniej przebiegał tędy także w starożytności.
Dzięki metodom nieinwazyjnym, przede wszystkim analizie numerycznego modelu terenu (LIDAR), oraz badaniom
geofizycznym zweryfikowano lokalizację dawnego Ryczywołu,
który przez lata był błędnie umiejscawiany w miejscu dzisiejszego ujścia Radomki do Wisły. Dzięki analizie numerycznego modelu terenu stwierdzono, iż od 1813 roku, kiedy to wykonano plan tzw. Starego Ryczywołu (Ryc. 3), zarówno Wisła
jak i Radomka kilkukrotnie zmieniły swoje koryto, a w związku z tym ujście Radomki do Wisły zaznaczone na rzeczonym
planie znajdowało się wówczas około 1,5 km na południowy
wschód w stosunku do jego dzisiejszego położenia.
Odtworzenie krajobrazu archeologicznego dawnego Ryczywołu i jego otoczenia wymaga jednak dalszych, szeroko
zakrojonych, interdyscyplinarnych badań archeologicznych.
W związku z ciągłym rozwojem techniki, w celu odtworzenia siatki ulic dawnego miasta, usytuowania budynków, w tym
najważniejszych budowli w mieście, tj. kościoła, ratusza, należałoby przeprowadzić kolejne badania geofizyczne za pomocą metod (np. pomiarów georadarowych), które umożliwiłby
osiągnięcie celu w warunkach glebowych, jakie panują w miejscu dawnego Ryczywołu, oraz hipotetycznej lokalizacji dworu
starościńskiego. W miejscach wskazanych na podstawie anaMps sprawozdania z badań M. Bieni w 2001 roku (archiwum Mazowieckiego Woj. Konserwatora Zabytków, Delegatura w Radomiu), mps
sprawozdania z badań Stowarzyszenia Starożytników w roku 2015 (archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie).
2
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lizy wyników badań nieinwazyjnych, oraz szczegółowej kwerendy historycznej, w celu ostatecznej weryfikacji usytuowania Ryczywołu należy przeprowadzić badania wykopaliskowe.
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PL 01-175 Warszawa
marzena.kasprzycka@starozytnicy.org.pl
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SUMMARY
The goal of the archaeological research was to verify the original location of the former town of Ryczywół (Fig. 1–3), situated near the
outlet of the Radomka River to the Vistula River, and to reconstruct
the network of its streets. The research included surface prospection
combined with the verification of data obtained from a LiDAR analysis and geophysical surveys (Fig. 4, 5).
As a result of the application of integrated research methods, the
location of the so-called Old Ryczywół – for years erroneously placed

at the location of the present-day outlet of the Radomka to the Vistula – was identified. Based on the analysis of the pottery, it was also
discovered that the majority of the archaeological sites found earlier in this area are multicultural (Fig. 6). Among others, a settlement
of the Lusatian Culture from the Bronze Age and the Early Iron Age,
a cemetery of the Lusatian Culture and a burial ground of the Cloche
Grave Culture from the Early Iron Age, as well as a vast settlement
of the Przeworsk Culture from the Roman Period were all registered
here. It can be assumed that this area was attractive to man as a place
of settlement since the dawn of history, and the trade route mentioned
in the medieval and later sources most probably passed through there
also in Antiquity.
Translation: Kinga Brzezińska
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