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Strzyżowski rynek w świetle źródeł archeologicznych
Rynek, czyli najważniejszy, reprezentacyjny plac miasta, to wolna od zabudowy
przestrzeń, wykorzystywana jako miejsce handlowe oraz centrum życia miejskiego.
Plac rynkowy zawsze wyznaczany był podczas lokacji miasta. W akcie lokacji określano normy prawne regulujące zasady jego funkcjonowania, w tym układ przestrzenny1.
Lokowane miasto, czy to jako nowa osada miejska zakładana na surowym korzeniu,
czy też na terenie starszego osadnictwa, poddawane było ściśle określonemu programowi przestrzennemu według średniowiecznego modelu rynkowego miasta2. Ten
zakładał istnienie centralnie usytuowanego placu rynkowego o planie kwadratu lub
prostokąta. Wokół niego występowały pasy zabudowy mieszkalnej, formowanej w bloki przez ulice tworzące ortogonalną siatkę, co zdecydowało o nazwie tych układów –
„oktogonalne” lub „szachownicowe”3. Kształt miasta był prostokątny lub kwadratowy,
rzadziej owalny. Całość tak zrealizowanego programu układu opierała się na złożonej modularnej siatce mierniczej opartej na ówcześnie stosowanych miarach, w którą wpisywały się zarówno wielkość placu rynkowego, jak i bloków mieszkaniowych.
Konstruowane wielkości pochodziły zawsze od obowiązujących jednostek miar: pręt,
sznur, łokieć i stopa4. Przestrzeń rynku była zarezerwowana dla funkcji handlowej
i administracyjnej. Najważniejszym budynkiem na rynku był ratusz będący siedzibą
władz miejskich. Na placu rynkowym znajdowały się również waga miejska, pręgierz
i kramy kupieckie rozmieszczone według rodzaju oferowanych towarów. W większych
ośrodkach wznoszono większe obiekty handlowe – sukiennice5.

M. Książek, Zarys budowy miast średniowiecznych w Polsce do końca XV wieku, Kraków 1996, s. 65-66;
J. Słodczyk, Historia planowania i budowy miast, Opole 2012, s. 112-115.
2
A. Wyrobisz, Układ przestrzenny miasta jako źródło historyczne [w:] Świat średniowiecza. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi, red. A. Bartoszewicz i in., Warszawa 2010, s. 163-172;
H. Samsonowicz, Ulice w mieście średniowiecznym: szlak, miejsce działania, przekaz informacji, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 1998, nr 3-4, s. 221-215; M. Książek, Zarys budowy miast średniowiecznych..., s. 67-71.
3
M. Książek, Zarys budowy miast średniowiecznych..., s. 70.
4
B. Krasnowolski, Lokacyjne układy urbanistyczne na obszarze ziemi krakowskiej w XIII i XIV wieku,
Kraków 2004
5
J. Słodczyk, Historia planowania ..., s. 114; M. Książek, Zarys budowy miast średniowiecznych..., s. 72.
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Strzyżów lokacyjny
Pierwotny akt lokacji Strzyżowa nie jest znany. Starsza osada o metryce wczesnośredniowiecznej stała się miastem w okresie pomiędzy rokiem 1376 a 1397. Jedyny
znany akt lokacyjny to ordynacja z 3 V 1480 r. W tym dokumencie – Mikołaj i Jan,
właściciele miasta, powołują się na starszy swój akt (najpewniej z lat 60. XV w.)6 oraz
ten pierwotny. Dokument z 1480 r. miał na celu powiększenie miasta i jego odbudowę
po pożarze. W dokładnym opisie uposażenia Strzyżowa z tego czasu nie ma mowy
o wytyczeniu rynku, dlatego też należy przyjąć, że plac rynkowy został założony podczas pierwszej lokacji, zatem w drugiej połowie XIV w. W tym czasie został wytyczony
rynek, w planie zbliżony do trapezu, o powierzchni ponad 1 ha7. Przy rozmierzaniu
centrum miasta – placu rynku i bloków zabudowy – posługiwano się określoną miarą. Badania historyczne miast w dolinie Wisłoka i Sanu prowadzone przez Jana Malczewskiego wykazują że stosowaną wówczas miarą była stopa krakowska. Według tych
ustaleń w Strzyżowie zastosowano stopę krakowską o wielkości 0,293 m8. Miara ta była
bardzo popularna w XIV w. na terenie Małopolski9. Wraz z rynkiem w proporcjach 3:2
wytyczone zostały bloki zabudowy przy rynku oraz cztery ulice. Późniejsze zmiany,
rozbudowy i przekształcenia częściowo zatarły ślady pierwotnych działek zabudowy
przy rynku. Na podstawie planu katastralnego z 1851 r. J. Malczewski wyznaczył dziewięć bloków zabudowy usytuowanych przy rynku, tworząc tym samym układ dziewięciopolowy10. Pierwotnie z rynku wychodziły cztery ulice, po stronie północnej przebiegał główny trakt handlowy oraz równoległa do niego droga po stronie południowej.
Z czasem powstały kolejne wychodzące z narożnika południowego i północnego, na
samym końcu zaś ze środka pierzei południowej11.

Historia badań
W 1980 roku opublikowano „Studia nad dziejami Strzyżowa i okolic”. W pracy
tej zamieszczono dwa artykuły – autorstwa Jerzego Wyrozumskiego i Heleny Olechowej poświęcone miastu lokacyjnemu12. Ta monografia przez następne 30 lat stanowiła
podstawę wiedzy o Strzyżowie, a informacje i opisy z niej zaczerpnięte były powtarzane przez wielu autorów. W ostatnim czasie Andrzej Gliwa przeprowadził ponowną
kwerendę źródeł historycznych dotyczących Strzyżowa. Przyniosła one nowe, ciekawe
i nieznane dotąd informacje o historii miasta. Wyniki badań historyka zostały opublikowane w 2014 roku13.
Strzyżowski rynek do tej pory nie był przedmiotem badań terenowych. Sytuacja
się zmieniła w ostatnich trzech latach, kiedy to planowana inwestycja, tj. rewitalizacja
miasta, miała objąć swoim zasięgiem również rynek, znajdujący się w strefie ochrony konserwatorskiej „A” i na obszarze stanowiska archeologicznego nr 27. Planowane
prace stworzyły okazję do rozpoznania terenowego obszaru rynku, odkrycia reliktów
zabudowy oraz pozyskania nowych danych, tym razem archeologicznych. Prace badawcze strzyżowskiego rynku przeprowadzono w trzech etapach. W 2011 r. Zakład
Badań Nieniszczących z Krakowa przeprowadził badania nieinwazyjne metodą georadarową14. Wówczas całość placu rynku została przebadana wzdłuż profili założonych
co 1m po osiach wschód-zachód i północ-południe. Wyniki badań wykazały wszelkie
nieregularności terenu – obiekty, zasypiska, substancje murowane i inne nieregularności terenu.
W 2012 r. na strzyżowskim rynku Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej
w Strzyżowie pod kierunkiem Moniki Bober przeprowadziło wykopaliskowe badania
archeologiczne, w ramach projektu „Tajemnice miasta średniowiecznego – badania
archeologiczne Rynku w Strzyżowie oraz zakup wyposażenia do Muzeum”15. Trwały
one 3 miesiące. W tym czasie przebadany został teren o powierzchni około 2 arów

J. Wyrozumski, Miasta regionu strzyżowskiego [w:] Studia nad dziejami Strzyżowa i okolic, red. S. Cynarski, Rzeszów 1980, s. 120.
7
Dokładne wymiary rynku to: pierzeja wschodnia - ok. 88 m, zachodnia - 85 m, długość pierzei południowej wynosi 145,5 m, zaś północnej ok. 132 m. J. Malczewski, Miasta między Wisłoką a Sanem od
początku XVI w. Powstanie, zagospodarowanie, układy przestrzenne, Rzeszów 2006, s. 230.
8
J. Malczewski, Miasta między Wisłoką a Sanem..., s. 224-225. Szerzej na ten temat pisali m.in. M.
Dalecki, Rozwój przestrzenny Przemyśla w latach 1967-1914 [w:] Rozwój przestrzenny miast galicyjskich
położonych między Dunajcem a Sanem w okresie autonomii galicyjskiej, red. Z. Beiersdorf, A. Laskowski,
Jasło 2001, s, 141-152; A. Laskowski, Jasło w dobie autonomii galicyjskiej. Miasto i jego przestrzeń, Kraków
2007, s.109-182.
9
B. Krasnowolski, Lokacyjne układy urbanistyczne..., s. 137-138.
10
J. Malczewski, Miasta między Wisłoką a Sanem od początku XVI w. …, s. 170.
11
Tamże, s. 230.

J. Wyrozumski, Miasta regionu strzyżowskiego [w:] Studia nad dziejami Strzyżowa..., s. 111-150; H.
Olechowa, Topografia i rozwój przestrzenny Strzyżowa w XVII i XVIII wieku [w:] Studia nad dziejami
Strzyżowa …, s. 151-174.
13
A. Gliwa, Strzyżów. Zarys dziejów miasta od średniowiecza do połowy XIX wieku, Strzyżów 2014.
14
W. Nawrocki, Badania georadarowe Rynku w Strzyżowie, Kraków 2011, maszynopis złożony w Archiwum Muzeum Samorządowego Ziemi Strzyżowskiej w Strzyżowie.
15
W tym miejscu autorka składa podziękowania pracownikom Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej
Grupy Działania w Strzyżowie, a zwłaszcza Ewelinie Brodowskiej-Mularz i Andrzejowi Łapkowskiemu
za pomoc udzielaną na każdym etapie przygotowywania, realizowania i rozliczania wniosku. Więcej
o wniosku w: Przykłady realizacji „dobrych praktyk” w ramach PROW 2007-2013 w województwie podkarpackim, Rzeszów 2014, s. 88-89.
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(rys.1). Wyniki prac przyniosły wiele nowych informacji na temat zabudowy rynku16.
Ostatni etap badań został przeprowadzony już podczas realizacji inwestycji rewitalizacji. W 2013 roku prace ziemne na rynku objęte były nadzorem archeologicznym sprawowanym przez strzyżowskie Muzeum przez okres około 6 miesięcy. Wyniki nadzoru
stanowiły uzupełnienie i dopełnienie wyników badań archeologicznych przeprowadzonych w roku poprzednim17. Pozyskano nowe źródła do badań nad historią zabudowy miasta, która będzie przedmiotem niniejszego artykułu.

wała się izba sądowa, zaś po stronie wschodniej, oznaczonej numerem 132, mieściła
się karczma dzierżawiona przez Wolfa Riettera, składająca się z 6 pomieszczeń. Do
budynku głównego dobudowano dwa pomieszczenia dzierżawione przez Borucha
Landauera oraz kolejne wraz z kramanicą, które dzierżawił Abraham Izder22.
Najstarszy plan, na którym zaznaczono strzyżowski ratusz, to rękopiśmienna
mapa Friedricha von Miega z 1778 r.23 (ryc.1). Na środku rynku zaznaczona jest na
nim budowla w kształcie litery „H”, z której dwie części zabudowy to budynki prostokątne usytuowane krótszym bokiem od południa, połączone ze sobą sienią przejazdową bądź łącznikiem. Ratusz jest jedyną budowlą zaznaczoną na terenie rynku.
Mapa wykonana została w skali 1:28800, jednak nie może posłużyć jako źródło do
odczytania wymiarów budowli. Wykonano ją na polecenie Józefa II i wykorzystywano
głównie na potrzeby militarne monarchii habsburskiej. Z tego powodu przedstawiała
tylko schematyczne zaznaczenie zabudowy miast.
Drugim planem przedstawiającym zabudowę Strzyżowa jest plan katastralny
miasta sporządzony w 1851r.24 (ryc.2). Dokładnie oddaje on zabudowę miasta z podziałem na drewnianą i murowaną, które wyróżniono różnymi kolorami. Na rynku
zaznaczono duży budynek ratusza usytuowanego centralnie. Nadawane kolejno numery zabudowań przy ratuszu świadczą o jego rozbudowie. Z planu można odczytać,
że w środku obiektu znajdowała się część murowana - prostokątny budynek o wymiarach 18 x 20 m (nr 55/b), zaś po lewej stronie usytuowana była drewniana dobudówka
o wymiarach 13 x 20 m (nr 56), w której znajdowała się karczma. Po prawej stronie
obserwujemy podobną sytuację, drewniany budynek o wymiarach 12 x 20 m (nr 55a),
w którym znajdowała się druga karczma. Oprócz ratusza, na placu rynku znajdowała
się studnia o planie koła usytuowana we wschodniej części placu. Na południe od
studni zaznaczono drewniany pręgierz25.

Źródła historyczne
Najstarszy dokument, w którym mowa jest o rynku i ratuszu, datowany jest na 3 V
1480 r. Wystawiony został przez Jana z Czudca i Mikołaja z Godowej. Wymienia usytuowane na rynku kramy rzemieślnicze i kupieckie oraz miejsce handlowe dla przekupniów.
Do ratuszowych urządzeń gospodarczych należały miary i wagi18. Kolejny dokument to
przywilej wystawiony 17 XI 1657 r. przez Jana Kazimierza na prośbę właściciela Strzyżowa Jana Wielopolskiego. Dowiadujemy się z niego, że miasto ma być odbudowane
w ciągu 4 lat po pożarze, który spowodował najazd siedmiogrodzko-kozacki19.
W zbiorach Muzeum Samorządowego Ziemi Strzyżowskiej znajduje się kilka dokumentów dotyczących funkcji ratusza. Pierwszy wydany w 1700 r. określa zasady
prawa propinacji w Strzyżowie i tam ratusz występuje jako miejsce, gdzie produkowano alkohol. W drugim z 1787 r. mówi się o ratuszu jako punkcie orientacyjnym dla
lokalizacji izdebki arendarskiej Samuela Abrahamowicza20.
W inwentarzu miasta z 1747 r. dokładnie opisano ratusz. Podano wygląd zewnętrzny budynku, ponadto precyzyjny układ pomieszczeń według funkcji administracyjnych, tj. izby sądowej, izby arendarskiej, więzienia miejskiego, oraz przeznaczenia gospodarczego, jak komora i piwnica21. Metryka Józefińska z roku 1787/1788
wymienia ratusz składający się z dwóch części. W części zachodniej (nr 131) znajdoM. Bober, Sprawozdanie z archeologicznych badań wykopaliskowych przeprowadzonych na terenie Rynku w Strzyżowie (stan. 27), Strzyżów 2012, maszynopis złożony w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Rzeszowie, Delegatura w Rzeszowie.
17
M. Bober, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego przeprowadzonego na terenie Rynku w Strzyżowie
(stan. 27), Strzyżów 2013, maszynopis złożony w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Rzeszowie, Delegatura w Rzeszowie.
18
J. Wyrozumski, Miasta regionu strzyżowskiego… [w:] Studia nad dziejami Strzyżowa..., s.138-142, tam
pełne brzmienie dokumentu oraz omówienie na s. 122.
19
A. Gliwa, Strzyżów. Zarys dziejów miasta..., s. 55.
20
Dokumenty o nr inwentarzowych MSZS-DMG-120 i MSZS-DMG-125 znajdują się w zbiorach Muzeum Samorządowego Ziemi Strzyżowskiej w Strzyżowie.
21
H. Olechowa, Topografia i rozwój przestrzenny Strzyżowa… [w:] Studia nad dziejami Strzyżowa..., s.
166; pełne brzmienie dokumentu zamieścił A. Gliwa, Strzyżów. Zarys dziejów miasta..., s. 85-86.
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Układ stratygraficzny terenu
Podczas badań wykopaliskowych założono pięć odcinków we wschodniej stronie rynku na chodniku oraz siedem wykopów archeologicznych, zlokalizowanych na
skwerach zielonych. Lokalizację tych ostatnich wyznaczała przede wszystkim dostępA. Gliwa, Strzyżów. Zarys dziejów miasta…, s. 67, 69.
Mapa Friedricha von Miega 1779-1783 (Östa, Kiegsarchiv, Kartensammlung, sygn. B IX a 390, F. von
Mieg, Karte des Konigreichs Galizien und Lodomerien, 1779-1783, Col. XII, section 87).
24
Plan katastralny miasta Strzyżowa z 1851 r. (Archiwum Państwowe w Rzeszowie, Stadt Strzyżów
sammt Ortschaft Przedmieście in Galizien, zesp. 1313, sygn. 2277, sekcja nr V).
25
H. Olechowa, Topografia i rozwój przestrzenny Strzyżowa… [w:] Studia nad dziejami Strzyżowa..., s. 166.
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ność terenu poza obficie nasadzonymi krzewami i drzewami. Wykopy zostały założone na linii północ-południe i wschód-zachód w celu przebadania układu stratygraficznego terenu. Program prac archeologicznych został opracowany na podstawie
wyników badań georadarowych, a za jego cel przyjęto odkrycie reliktów zabudowy
rynku – ratusza oraz studni. Wyjściowy pozom terenu, z którego rozpoczynano eksplorację, to około 239,00 m n.p.m., poniżej zalegały warstwy podsypki, utwardzenia.
Na głębokości około 0,50 m, licząc od powierzchni terenu, odsłonięty został cały układ
alejek rynkowych, zachowanych w postaci czarnego szutru o miąższości 10 cm. Zostały one ułożone podczas przebudowy rynku na początku lat 50. XX wieku. W tym
czasie również zasadzono drzewa, jak wynika z fotografii z tego okresu. Wszystkie
wykopy eksplorowane były do calca. Pierwotny układ terenu, gdzie warstwa humusu
pierwotnego przechodziła w calec, odsłonięto w czterech wykopach w części północno-zachodniej rynku, tj na obszarze 450 m2. W pozostałych odcinkach badawczych
warstwa osadnicza została zniwelowana późniejszymi zasypiskami, zaś po stronie południowej zanotowano bardzo dużą niwelację terenu, zaś na sztucznie uformowanym
stropie calca została ułożona nawierzchnia. W rejonie studni miejskiej zanotowano
również zniszczenie pierwotnego układu stratygrafii, gdzie zasypiska sięgały do 1,30
m i zalegały na sztucznie uformowanym stropie calca.
W wykopach z zachowanym pierwotnym układem stratygraficznym strop calca
znajdował się na poziomie 237,90 m n.p.m. po stronie północnej i środkowej, zaś 237,60
m n.p.m. po stronie południowej. We wschodniej i zachodniej części zalegał na głębokości 237,50 m n.p.m. Zatem poziom terenu podniósł się o ok. 1,20-1,50 m w stosunku
do współczesnej nawierzchni. Miąższość warstwy humusu wynosiła około 20 cm. Nie
zanotowano materiału zabytkowego w obrębie tej warstwy, co dobitnie świadczy o braku
osadnictwa na tym terenie w okresie przed założeniem miasta i wytyczeniem rynku.
Poniżej oddzielnie zostały omówione obiekty wziemne i poziomy użytkowe, które stanowią części składowe układu stratygraficznego terenu. Ciekawą sytuację zaobserwowano
w części środkowej obszaru badań, gdzie odkryto na odcinku 4 m2 warstwę spalenizny
o miąższości 15 cm. Jej strop opadał w kierunku zachodnim od 238,00 m do 237,15 m
n.p.m. W żadnym innym wykopie podobnej warstwy nie zarejestrowano, zatem należy
ją interpretować jako pozostałość po spaleniu istniejącego w tym miejscu budynku.
Obiekty wziemne
Pod zabudową w środkowo-zachodniej części rynku, tj. w najwyższej partii terenu, jak wykazało porównanie stropu calca, odkryte zostały dwa nieruchome obiekty
ziemne. Pierwszy usytuowany w środkowej części wykopu, o wymiarach 2 x 3,5 m,

posiadał profil nieckowaty i płaskie dno (fot.1-2). Obiekt został rozpoznany w połowie. W całości najpewniej posiadał on wymiary 4 x 3,5 m. Jego wypełnisko stanowiły warstwy szarobrązowej gliny i żółto-pomarańczowego lessu, układające się warstwami. W centralnej części obiektu odkryty został prostokątny zarys o wymiarach
32 x 75 cm, usytuowany krótszym bokiem na południe według stron świata, i dwa
okrągłe o średnicy 35 cm usytuowane po jego bokach, stanowiące najpewniej ślady po
słupach. Zagłębienia wypełnione były spalenizną. Obiekty te zostały zinterpretowane
jako ślady po elementach drewnianych, zlokalizowanych w partii naziemnej obiektu. Wystąpiły one na poziomie 237,00 m n.p.m., na zbliżonej głębokości odnaleziono poziom polepy, najpewniej pozostałość klepiska części naziemnej obiektu. W wypełnisku tego ostatniego pojawiły się: spora ilość węgielków drzewnych, warstewki
spalenizny oraz liczny materiał ceramiczny (charakterystyka materiału zabytkowego
została przedstawiona w osobnym punkcie – zabytki ruchome). Obiekt został zinterpretowany jako pozostałość podpiwniczenia budynku użyteczności publicznej, z racji
usytuowania na rynku. Materiał ceramiczny odkryty w wypełnisku obiektu świadczy
o jego piętnastowiecznej metryce.
Drugi obiekt, usytuowany 2,5 m na wschód od poprzedniego, posiadał wymiary 2 x 0,5 m. W profilu był prostokątny, z zaokrąglonymi narożnikami. Na stropie
obydwu obiektów zachował się poziom polepy – przepalonej gliny. Można ją łączyć
z poziomem użytkowym wnętrza budynku. Niewiele możemy powiedzieć na temat
konstrukcji i wyglądu części naziemnej tych obiektów. Najpewniej były one drewniane i musiały ulec zniszczeniu podczas jednego z licznych pożarów nawiedzających
miasto. Istnienie dwóch obiektów o tej samej chronologii w tym rejonie wskazuje na
obecność w tym miejscu najstarszej zabudowy rynkowej.
Po zachodniej stronie piętnastowiecznych obiektów wystąpił zarys kolejnego
o wymiarach 1,4 x 0,9 m. Był on wkopany częściowo w starszy obiekt. W profilu był
prostokątny z płaskim dnem. Jego spąg wystąpił na poziomie 235,90 m n.p.m. Materiał odkryty w wypełnisku obiektu wskazuje na jego siedemnastowieczną metrykę.
Obecność piwnicy w tym miejscu, gdzie już w XV w. istniała budowla, świadczy
o ciągłości zabudowy. Obiekt podobnie datowany został odkryty w partii zachodniej
rynku, w odległości ok. 25 m od opisywanego skupiska obiektów. W rzucie posiadał
on owalny kształt, o wymiarach 1,8 m x 1,7 m (fot. 3); w profilu był prostokątny
(fot. 4). Jego strop wystąpił na poziomie 237,65 m n.p.m. Spąg zalegał na głębokości 236,14 m n.p.m. Na podstawie zabytków ruchomych pozyskanych z wypełniska
określono jego chronologię na XVII wiek. W tym miejscu również musiały istnieć
zabudowania.
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Opisywane cztery obiekty należy bez wątpienia łączyć z zabudową rynku w czasie
istnienia miasta lokacyjnego.
Poziomy użytkowe
We wszystkich przebadanych wykopach (oprócz rejonu studni miejskiej, która była użytkowana od momentu budowy w wieku XVI przez cały okres, tj. do lat
trzydziestych XX w.) na głębokości 0,7 m poniżej obecnego poziomu, tj. 238,10 m
n.p.m., odsłonięto utwardzoną nawierzchnię – brukowany poziom użytkowy (fot. 5).
Wykonany został z drobnych kamieni spojonych od góry. Znamienny jest fakt, że nawierzchnia ta przykrywała wszystkie odkryte relikty murów na rynku. Ten poziom
użytkowy należy łączyć z austriacką przebudową rynku po ostatnim pożarze miasta
w 1895 r., wywołanym pożarem piekarni, w takcie którego spłonęła drewniana zabudowa centrum Strzyżowa. Być może w tym czasie rozebrano ratusz zniszczony działaniem żywiołu. Świadczą o tym znaleziska monet odkryte zarówno na nawierzchni, jak
i pomiędzy kamieniami bruku. W sumie pozyskano pięć monet w okolicach bruku.
Były to austriackie kreuzery z drugiej połowy XIX wieku. Wraz z wymianą nawierzchni i zapewne przebudową rynku wykonany został cały system odwodnienia placu rynkowego.
Z tejże nawierzchni zostały wypuszczone dreny usytuowane na głębokości około
1 m poniżej26. Przebiegały one głównie na linii północ-południe, wraz ze spadkiem
terenu. W sumie odsłonięto dziewięć linii drenów. Zdarzała się orientacja w kierunku północny wschód-południowy zachód. Wypełnisko wkopów na dreny stanowił
żwirek rzeczny. Porównanie stropu calca na obszarze rynku wykazało spadek terenu
w kierunku południowym i zachodnim o 35 cm. Najwyższym punktem była część
północno-zachodnia.
Poziom kolejnej nawierzchni został odkryty miejscowo tuż pod nawierzchnią poprzednią. Tworzyły ją większych rozmiarów otoczaki, układane starannie na podsypce
z piasku. Poziom ten został odkryty w wykopie 8/12 na szerokości 2,5 m i długości 2
m. Usytuowany był na linii północ-południe. Należy go zapewne interpretować jako
pozostałość chodnika.
Starszy poziom użytkowy został uchwycony niemalże we wszystkich punktach
badawczych, czasami zachowany niemalże szczątkowo. Zalegał na głębokości 0,95 m
poniżej dzisiejszego poziomu placu, tj. 237,87 m n.p.m. Tworzyły go płaskie kamienie
piaskowcowe układane na płask na podsypce z piasku. Ten poziom łączy się z użyt-

kowaniem ratusza oraz studni i odpowiada stropowi słupa drewnianego z zadaszenia
przy studni oraz stropowi wkopu fundamentowego cembrowiny (korona studni usytuowana była 40 cm powyżej). Przy murach ratusza poziomowi temu odpowiadała
warstwa zaprawy – trójkąt budowlany powstały podczas budowy partii nadziemnej
ratusza.
Najstarszy poziom użytkowy został odsłonięty tylko w jednym miejscu tj. w wykopie po południowej stronie placu rynku (fot. 6). Zalegał on na głębokości 1,25 m
od powierzchni terenu, tj. 237,54 m n.p.m. Stanowiła go nawierzchnia w postaci otoczaków starannie układanych na podsypce piaskowo-gliniastej. Bruk ten został ułożony bezpośrednio na calcu. Należy go łączyć z najstarszym poziomem użytkowym
placu rynku. Brak znalezisk zabytków bezpośrednio związanych z jego układaniem
uniemożliwia określenie czasu powstania. Nad brukiem zalegała warstwa zasypiskowa
z ceramiką z okresu XVI i XVII w.

Spąg drenów na terenie rynku występował na głębokościach: 237,25 m n.p.m. w środkowej części placu; 237,40 m n.p.m. - po stronie północnej. Wyraźny spadek zanotowano po stronie południowej, gdzie
spąg drenu sięgał 236,89 m n.p.m., zaś na wschodzie wystąpił na głębokości 237,20 m n.p.m.

Relikty zabudowy
Ratusz
Na pozostałości ratusza natrafiono początkowo w partii zachodniej. W wykopie
11/12 odsłonięto fragment muru na odcinku 2 m przebiegający na linii północ-południe (fot. 7). Był on starannie wykonany, co świadczy o jego budowie na otwartej przestrzeni, z ciosów piaskowcowych ułożonych na glinie. Równe lico muru stwierdzono
po stronie zachodniej, po wschodniej nie był on starannie wykonany, zaś budulec był
oblepiony ziemią, co świadczy o budowie w wąskim wkopie. Obecność zaprawy stwierdzono tylko w partii stropowej konstrukcji, wraz z fragmentami cegieł – zachowany
jeden poziom. Szerokość muru wynosiła 0,4 m. Jego korona zalegała na głębokości
238,00 m n.p.m., zaś stopa wystąpiła na poziomie 237,45 m n.p.m. i stopniowo opadała
w kierunku północnym – do 237,07 m n.p.m. Po poszerzeniu wykopu w kierunku północnym odkryty został narożnik północno-zachodni budowli (fot. 8). Mur wykonany
był bardzo masywnie. Narożnik posiadał poszerzoną stopę – o wymiarach 1 x 0,8 m.
Zalegała ona na poziomie 237,00 m n.p.m. Po poszerzeniu wykopu w stronę południową od odkrytych reliktów odsłonięto mur zachodni obiektu na długości 13 m.
Nie znaleziono jego zakończenia południowego, na ostatnim odcinku 5 m konstrukcja
została rozebrana przez wkop z drenem austriackim (fot. 9). Ciekawą sytuację zaobserwowano w budowie muru. Od narożnika północno-zachodniego na długości 3,5 m
występował mur o grubości 0,5 m. Dalej substancja ta posiadała słabszą konstrukcję
– mur był cieńszy, posiadał zaledwie 40 cm, zaś jego stopa zalegała wyżej. Obserwacje te potwierdziły przypuszczenia, że mury były budowane odcinkami. Stabilniejsze
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były narożniki, na których opierała się cała konstrukcja, natomiast wypełnienie było
mniej solidne. Na podstawie sposobu budowy murów można się domyślać że budowla
była zapewne jednokondygnacyjna, w części mogła być również drewniana (?) chociaż
przeczy temu obecność warstwy budowlanej, zaprawy i cegieł na koronie murów fundamentowych. Z narożnika południowego zachowały się tylko dwa kamienie.
Na linii muru północnego otworzono niewielki wykop, tj. odkrywkę architektoniczną, w celu odsłonięcia go w całości. Wykop ten usytuowany był w odległości 6
m w kierunku wschodnim od narożnika północno-zachodniego obiektu. Odsłonięto mur o analogicznej konstrukcji do zachodniego. Jego stopa zalegała na głębokości
237,63 m n.p.m. W środkowej części był rozebrany (fot. 10). Na profilach północnym
i południowym zaobserwowano zarys wkopu niszczącego substancję. W odległości
13 m na południe założono kolejny odcinek badawczy. Odkrywka ta miała na celu
uchwycenie muru południowego budowli. Odsłonięto jego fragment na linii wschód-zachód. Korona obiektu wystąpiła na głębokości 237,92 m n.p.m. Stopa zaś zalegała
na poziomie 237,47 m n.p.m.
Następnie otworzono duży wykop w odległości 12 m na wschód od narożnika
północno-zachodniego i muru zachodniego ratusza w celu rozpoznania wschodniego muru budowli (3/13). Odkryty został jej narożnik północno-wschodni (fot. 11).
Korona muru wystąpiła na poziomie analogicznym do tego po stronie zachodniej.
W tej części mur wykonany był na zaprawie wapiennej. Jego stopa posadzona była na
poziomie 237,74 m n.p.m. Konstrukcja posiadała staranne lico wschodnie (zewnętrzne) co świadczy o tym, że mur był budowany w szerokim wkopie. Rozpoznano go na
długości 13 m (licząc od narożnika północnego) (fot. 12). Nie odsłonięto narożnika
południowego, stwierdzono dalej biegnący na linii muru negatyw (tj. ślad po wybranym murze). Mur wychodził pod postument pomnika, usytuowanego w centralnej
części placu rynku. Zamknięcie południowe budowli zostało odkryte dzięki badaniom
georadarowym. Na długości 12 m stwierdzono występowanie negatywów murów. Po
wewnętrznej stronie murów na odcinku 4 m zanotowano występowanie głębokich
zasypisk, sięgających do 3 m głębokości. Przypuszcza się, że prawdopodobnie w tym
miejscu istniały piwnice, gdzie składowano beczki z winem. Odkryta budowla posiadała wymiary zewnętrzne: 12 x 20 m. Usytuowana była niemalże centralnie, dłuższymi
bokami na linii północ-południe.
Studnia miejska
Na pierwsze relikty studni natrafiono od strony zewnętrznego lica cembrowiny,
w narożniku południowo-wschodnim obiektu (wykop 4/12). Następnie odkryto ko-

ronę wschodniej strony studni. Po zadokumentowaniu profilu poprzecznego (profil
W) nad reliktami studni odsłonięto w całości zarys (fot. 13). Korona zalegała na głębokości ok. 1,2 m pod powierzchnią terenu, tj. 237,30 m n.p.m. Cembrowina studni
była wykonana z płaskich kamieni piaskowcowych różnych rozmiarów (rys. 2). Najlepiej zachowała się ona po stronie północnej, po stronie wschodniej i zachodniej była
zniszczona. Po stronie północnej w koronie studni wystąpił dużych rozmiarów głaz
wyżłobiony od wewnątrz. Średnica wewnętrzna studni wynosiła 2 m, natomiast zewnętrzna – 3,2 m. Wnętrze obiektu było wypełnione żwirkiem rzecznym, natomiast
w części środkowej pojawiło się kilka kamieni ułożonych raczej bez wyraźnego układu. Wystąpiły one pomiędzy licem części zachodniej studni a płytą betonową, która
zalegała centralnie. Po zadokumentowaniu wypełniska ściągnięto kamienie oraz płytę
betonową. Jak się okazało przykrywała ona kręgi betonowe o średnicy 80 cm wstawione centralnie wewnątrz studni. W ostatnim od góry kręgu były wyżłobienia, w których
znajdowała się płasko położona żelazna szyna, stanowiąca podstawę dla wspomnianej
płyty betonowej. Wewnątrz kręgów była pusta przestrzeń do głębokości 8,5 m, natomiast na samym dnie, w wodzie znajdowało się gruzowisko, które w całości zostało
usunięte. Eksplorowano je do głębokości około 2 m pod lustrem wody. Eksplorację
prowadzono w obrębie kręgów betonowych. Na głębokości 9,10 m od stropu pierwszego kręgu betonowego skończyły się kręgi betonowe (było ich w sumie 13 po 0,7 m
wysokości). Najniższy krąg z jednej strony był oparty o kamienną cembrowinę studni,
z drugiej zaś wisiał w powietrzu. Na tym poziomie zaobserwowano zwężenie średnicy
studni (do 1 m) oraz zmianę budulca z płytek kamiennych na głazy dużych rozmiarów
żłobione od środka (rys.3). Eksplorację zakończono na wybraniu namulisk na dnie.
Wśród nich był materiał ceramiczny, stosunkowo młody, z początku XX wieku i stanowiły go fragmenty naczyń ceramiki siwej oraz ceglastej pokrytych brązową glazurą
z ornamentem kwiatowym malowanym białą farbą (fot. 22). Starszego materiału nie
znaleziono. Można się domyślać, że wnętrze studni było czyszczone podczas jej modernizacji, polegającej na wstawieniu kręgów betonowych. Z tego miejsca pozyskano
również polską monetę z 1935 r. Znalezisko to świadczy o tym, że jeszcze w latach
trzydziestych XX w. studnia była użytkowana. Na samym dnie zauważono zarys żelaznej rury o średnicy ok. 15 cm. Jest to również ślad po modernizacji obiektu.
Na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przystąpiono do
wyciągania kręgów betonowych z wnętrza konstrukcji. W następnej kolejności czyszczone było lico wewnętrzne studni kamiennej (fot. 16 i 17). W sumie wydobyto 10 kręgów
betonowych (3 ostatnie pozostały, w nich znajduje się lustro wody). Na całej wysokości
7 m cembrowina kamienna miała pionowe ściany i średnicę wewnętrzną 2 m. Zmiana
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szerokości wnętrza studni wystąpiła na głębokości 7 m – poszerzenie, oraz na głębokości
9 m – zwężenie do 1 m. Obserwacje wewnętrznego lica wykazały, że cembrowina została
zbudowana bez użycia zaprawy, pomiędzy kamieniami wystąpiła tylko glina. Spomiędzy spoin wydobyto spory zbiór fragmentów ceramicznych. Materiał zabytkowy w tym
momencie można ramowo określić na XVII lub początek XVIII w. Na głębokości 5 m,
licząc od korony studni odkryto cztery usytuowane naprzeciw siebie wgłębienia. Były
to otwory niewielkich rozmiarów, o przekroju kwadratowym, o wymiarach ok. 15 x 15
cm (fot. 14). Mogły one stanowić pozostałość po gniazdach na osadzenie rusztowania
wykorzystywanego przy budowie cembrowiny. Były głębokie na ok. 20 cm. Z jednego
otworu pozyskano próbkę fragmentu drewnianej belki. Kolejne elementy drewniane
zostały odkryte na głębokości 7 m (licząc od korony) (fot. 15). Cała cembrowina kamiennej studni była wsparta na belkach z czarnego dębu. Cztery belki były położone
płasko i zaciosane za zrąb, w narożnikach konstrukcja została dodatkowo wzmocniona
deskami zaciosanymi na zamek. Obserwacje wykazały, że pod belkami występuje pusta
przestrzeń, następnie średnica studni się zwiększa. Od tego miejsca nie występowały już
płytki kamienne, lecz duże głazy żłobione od środka. Na tym poziomie, po wykonaniu
dokumentacji, zakończono eksplorację. Najważniejszym powodem takiej decyzji były
względy bezpieczeństwa prowadzonych prac. Pozostawiono pustą przestrzeń wewnątrz
studni (na wysokości 7 metrów). Wlot do niej został zabezpieczony podwójnym deskowaniem, następnie, wraz z reliktami cembrowiny, przykryty folią. Po zakończeniu eksploracji wnętrza studni poszerzono, w miarę możliwości, obszar badań po jej stronie
południowej i zachodniej w celu odkrycia zewnętrznego lica obiektu.
Czas budowy studni można wstępnie określić, tylko na postawie materiału ceramicznego ze spoin pomiędzy kamieniami cembrowiny, na XVI lub XVII w. Jedynym
źródłem historycznym, które mogłoby być pomocne, jest mapa katastralna z 1851 r.
Na niej zaznaczono studnię we wschodniej części strzyżowskiego rynku. Po modernizacji była ona wykorzystywana jeszcze w latach trzydziestych XX w., natomiast w latach pięćdziesiątych już nie27. Nad studnią odkryta została nawierzchnia z czarnego
szutru określona na lata pięćdziesiąte XX w. Zakończenie użytkowania obiektu miało
miejsce najpewniej w tym przedziale czasowym.

siadał on 70 cm szerokości, licząc od lica zewnętrznego studni. Po stronie wschodniej
nie odkryto zarysu wkopu budowlanego, granica wykopu archeologicznego w tym
miejscu przebiegała jeszcze wewnątrz tegoż wkopu. Wypełnisko wkopu budowlanego
studni stanowiła glina o konsystencji zbitej i barwie szaro-brązowej z gęsto występującymi kamieniami średnich rozmiarów, takimi jak budulec cembrowiny. Po stronie
północnej studni, na stropie wykopu budowlanego odkryto zarys dołka posłupowego,
niewielkich rozmiarów – o średnicy 30 cm, zagłębionego 30 cm we wkopie. Był oddalony 0,60 m od lica studni. Być może była to pozostałość po słupie z zadaszenia nad
studnią. Przy obecności jednego słupa trudno mówić o całej konstrukcji zadaszenia.
Za mało mamy na to informacji. Całość wkopu budowlanego była przykryta warstwą
zaprawy, którą można interpretować jako warstwę budowlaną, (?) być może związaną
z modernizacją studni. Po jej stronie południowej, w oddaleniu 0,5 m od zewnętrznej granicy wkopu, odkryty został obiekt z zarysem dołka posłupowego, zachowany
w postaci negatywu, a w części spągowej jako zbutwiałe drewno. Z obrębu obiektu
wyciągnięto dwa zwinięte zwoje drutu, służące zapewne do wzmocnienia czy też stabilizacji tegoż słupa. Był o 130 cm niżej posadowiony od tego po stronie północnej,
a zatem można się domyślać, że podtrzymywał mocniejszą konstrukcję. Przeznaczenie
słupa zostało określone jako pozostałość żurawia przy studni. Na tej podstawie można
domyślać się, że pierwotnie konstrukcja nie miała zadaszenia. Po południowej stronie
obiektu znajdował się zapewne żuraw służący do wyciągania wiader z wodą, z czasem
po przebudowie studnia została zadaszona.
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Inne konstrukcje
W najwyższej części placu rynku (tj. środkowo-zachodniej), miejscu występowania intensywnej zabudowy, odkryto pozostałości kolejnych elementów świadczących
o rozbudowie istniejących budowli. Niestety, szczątkowość zachowania tych reliktów
nie pozwala na przedstawienie rekonstrukcji tejże zabudowy.
W wykopie 9/10 odkryte zostały trzy dołki posłupowe, a więc ślady po drewnianych słupach. Znajdowały się one w jednej linii o kierunku wschód-zachód, oddalone
były od siebie o 1,4 m i 2,3 m. Spąg słupów zalegał na poziomie 237,70 m n.p.m., zaś
zauważalny zarys na 238,23 m n.p.m. Pomiędzy nimi odkryto szczątkowo zachowane
relikty podmurówek kamiennych. Były to dwa murki (jedna warstwa kamieni), oddalone od siebie o 1,20 m. Ich stopa zalegała na głębokości 238,23 m n.p.m. i 238,15 m
n.p.m. Posiadały ten sam kierunek północny zachód-południowy wschód.
W wykopie 10/12 odsłonięto kolejne dwa murki o grubości ok. 40 cm. Przebiegały one na linii północ-południe i były oddalone od siebie 2,40 m. Posadowiono je
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Układ stratygraficzny przy studni
Podczas przeprowadzonych badań ustalono, że studnia była budowana we wkopie
budowlanym, którego zarys odkryto po stronie południowej i północnej obiektu. Po-
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na humusie, zaś ich stopa zalegała na poziomie 238,20 m n.p.m. i 238,17 m n.p.m.
Zachowane były w postaci 2 warstw płaskich kamieni, tj. 10 cm wysokości (fot. 18).
W dwóch wykopach 9/12 i 8/12 odsłonięto, usytuowane naprzeciwko siebie, w linii północ-południe, dwa postumenty betonowe. Ich kształt był nieregularny, a wymiary w stropie wynosiły ok. 70 x 65 cm. Na poziomie stropu zaobserwowano zarys
słupa o długości boku 40 cm. Postumenty zostały wykonane we wkopie wąskoprzestrzennym, a więc nieniszczącym starszych nawarstwień. Ich strop wystąpił na poziomie 238,13 m n.p.m., zaś spąg zalegał na głębokości 237,63 m n.p.m. Opisywane struktury, oddalone od siebie 4,5 m, stanowiły najpewniej podstawę do podpór – słupów
będących częścią zabudowań.
W wykopie 5/12 na długości 2 m odkryta została konstrukcja kamienna. Jej korona wystąpiła zaraz pod dziewiętnastowiecznym brukiem (fot. 19). Przebiegała na linii
północny wschód-południowy zachód. Wyniki badań georadarowych potwierdziły jej
występowanie na odcinku kilku metrów. Całość konstrukcji tworzyły dwie ścianki licowe wykonane z kamieni piaskowcowych układanych na glinie. „Murki” posiadały
0,35 m szerokości, były starannie wykonane, licowane od środka konstrukcji. Pomiędzy nimi znajdował się wyłożony kamieniami poziom dna kanału o szerokości 0,6
m (fot. 20, rys. 4). Dno kanału wystąpiło na głębokości 237,85–237,67 m n.p.m., ze
spadkiem w kierunku wschodnim. Niewielki odcinek odsłonięcia konstrukcji uniemożliwił porównanie poziomów dna kanału i określenie ewentualnego jego spadku.
Konstrukcja została zinterpretowana jako kanał odwadniający. Podobne konstrukcje były stosowane jako odprowadzenie wody deszczowej, m.in. przy murach budowli28. W przypadku kanału miejskiego w Strzyżowie nie stwierdzono występowania
przy nim budowli. Po północnej stronie kanału został odsłonięty murek o grubości 0,5
m na długości 1,40 m. Ten niewielki stopień odsłonięcia reliktów uniemożliwił jego interpretację. Można zatem się domyślać istnienia kanału jako samodzielnej konstrukcji,
pełniącego np. rolę wodopoju (?) itd. Dodatkowym argumentem za tą interpretacją był
spadek dna kanału od wylotu zachodniego w kierunku jego wnętrza. W tej części rynku występowała zabudowa. Być może odkryty obiekt należy łączyć z istnieniem zabudowań zaplecza gospodarczego rynku, ponieważ w tym czasie część reprezentacyjna,

tj. ratusz, znajdowała się w partii środkowej placu rynkowego. Porównując głębokości
stropu kanału oraz poziomu użytkowego przy ratuszu i przy studni, należy uznać te
obiekty za jednoczasowe (?).
Materiał zabytkowy
Podczas badań wykopaliskowych pozyskano dużą ilość ruchomego materiału zabytkowego. Łącznie jest to ponad 20 tys. artefaktów, na co składa się 17866 fragmentów naczyń ceramicznych, 251 fragmentów naczyń fajansowych, 2293 fragmenty kafli
piecowych, 1102 fragmenty szkła i 700 zabytków wydzielonych. Fragmenty naczyń
były mocno rozdrobnione. Materiał ceramiczny można ramowo datować na okres
od XV do początku XX wieku. Najciekawszy był zwarty zbiór zabytków pozyskany
z obiektu wziemnego (fot. 21). Z wypełniska obiektu pozyskano sporą ilość fragmentów, z których zrekonstruowano niemalże w całości naczynia: garnek, kubek, dwie
górne oraz dwie dolne partie naczyń (tabl. 1-2). Materiał ten był bardzo jednorodny
chronologicznie. Naczynia wykonane były z gliny schudzanej piaskiem, cienkościenne
o powierzchni gruzełkowatej, dość dobrze wypalone, o przekroju jednobarwnym. Zewnętrzna powierzchnia naczyń była zdobiona ornamentem poziomej lini rytej usytuowanej w górnej partii naczyń, tj. od szyjki do największej wydętości brzuśca. Zachowane brzegi naczyń posiadają zaokrągloną i wyraźnie pogrubioną krawędź wychyloną
na zewnątrz oraz łagodny profil. Inne fragmenty posiadają pogrubioną i zaokrągloną
krawędź, wrąb na pokrywkę od wewnątrz i charakterystyczne żeberko poniżej krawędzi wylewu. Jest to charakterystyczny element zdobniczy dla ceramiki późnośredniowiecznej. Naczynia te reprezentują typ 4, według klasyfikacji ceramiki średniowiecznej Aliny Wałowy29. Podobne naczynia zostały odkryte na stan. 22 w Strzyżowie, m.in.
w wypenisku późnośredniowiecznej piwniczki30.
Pozostałe zabytki reprezentują asortyment ceramiki nowożytnej. Były to naczynia
przede wszystkim pokryte glazurą o barwie brązowej, zielonej, złotej. Ceramika szkliwiona stanowiła ponad 40 % całego zbioru. Oprócz ceramiki ceglastej występowała ceramika biała. Wśród pozyskanych zabytków zanotowano stosunkowo niewielki udział
ceramiki siwej. Oprócz naczyń ceramicznych, pozyskano dużą ilość kafli piecowych.
W momencie pisania artykułu materiał zabytkowy znajduje się w opracowaniu i będzie przedmiotem oddzielnej publikacji.

Kanał o podobnej konstrukcji został odkryty przez autorkę podczas badań osiemnastowiecznej rezydencji w Dąbrówce Starzeńskiej koło Dynowa w 2010 r. Tam został usytuowany przy murach zachodnim
i południowym budowli. Kanał odkryty został na długości 30 m. Na takim odcinku spadek poziomu dna
wynosił 50 cm. M. Bober-Kordas, Badania archeologiczne w latach 2010-2012 [w:] Dąbrówka Starzeńska
wczoraj i dziś, red. M. Bober-Kordas, J. Bylicki, Dynów 2013, s. 58-86; M. Bober, Zamek w Dąbrówce
Starzeńskiej – kolejne fazy założenia w świetle źródeł historycznych i archeologicznych – próba rekonstrukcji
[w:] Zamki w Karpatach, red. J. Garncarski, Krosno 2014, s. 499-533.

A. Wałowy, Późnośredniowieczne garncarstwo krakowskie w świetle źródeł archeologicznych, „Materiały
Archeologiczne”, t. XIX, 1979, s. 5-151.
30
A. Lubelczyk, Sprawozdanie z archeologicznych badań wykopaliskowych w roku 2000 na stanowisku
22 w Strzyżowie, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, t. 23,2000, s.
227-252.
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Wśród zabytków wydzielonych przeważały gwoździe kute. Występowały również haki, zawiasy, noże, podkówki do butów, guziki i monety. Tych ostatnich w sumie pozyskano 30 (fot. 23). Najstarsze pochodzą z XVIII wieku, najmłodsze to
dziewiętnastowieczne kreuzery. Oprócz znalezisk metalowych, wśród zabytków
wydzielonych wyróżniono gliniane fajki, których pozyskano kilkanaście. Reprezentują one formy typowe dla XVIII i XIX wieku (fot. 24). Zdecydowanie najciekawszym i najcenniejszym zabytkiem wydzielonym jest ścianka kostki do gry (Tabl. 3),
wykonana z kości długiej zwierzęcej (strukturę kości widać od spodu egzemplarza)
odpowiednio przygotowanej i wyprawionej. Posiada ona ścianki o długości 3 cm,
z lekkim ścięciem do środka. Na powierzchni ścianki znajduje się 6 „oczek”, zaznaczonych podwójnym rytym kołem. Niewątpliwie jest to pozostałość elementu
gry – jedna z sześciu ścianek kostki do gry lub kostka domina (?). Gry planszowe
pojawiły się na ziemiach polskich w okresie późnego średniowiecza, grano m.in.
w szachy, warcaby, tryktrak, młynek, ale najpopularniejszą i budzącą najwięcej
emocji była gra w kości. Zabytek pozyskany podczas badań zalegał w warstwie późnośredniowiecznej, w pobliżu najstarszych obiektów wziemnych (wykop 8/12), na
głębokości 1,30 m pod powierzchnią terenu. Dlatego też należy łączyć go właśnie
z tym okresem.

w kształcie litery „H”. Opis ratusza z 1747 r. należy odnieść do tejże właśnie budowli.
Mogła ona nadal być w części drewniana. O istnieniu takich konstrukcji świadczą m.in
dołki posłupowe w części zachodniej placu rynku. Wzniesiony został zapewne odkryty podczas badań budynek ratusza o wymiarach 12 x 20 m (Rys. 5), mogła to być jedna
część całego obiektu, usytuowanego w centralnej części rynku. W tym samym czasie
wykonana została konstrukcja studni miejskiej, nie została ona jednak zaznaczona na
planie Miega. Porównanie poziomów użytkowych świadczy o współistnieniu budowli
ze sobą. Poziom użytkowy terenu w tym czasie znajdował się na głębokości 237,87 m
n.p.m.
Kolejna przebudowa ratusza nastąpiła pod koniec XVIII lub na początku XIX w.
Plan budynku możemy przedstawić na podstawie planu katastralnego. Ukazuje on budowlę centralnie usytuowaną składającą się z kilku części. W partii środkowej obiekt
jest murowany. Po dwóch stronach zostały do niego dobudowane zabudowania drewniane.
Koniec XIX w. przyniósł rozbiórkę ratusza, brukowanie rynku, budowę systemu odwodnienia placu oraz być może modernizację studni. Te prace budowlane
o dużym zasięgu miały zapewne miejsce po ostatnim pożarze miasta z 1895 r., który
zniszczył zabudowę rynku. W kronice Gazety Lwowskiej z 14 V 1895 r. czytamy:
„Pastwą pożaru padła w dniu 10 b. m. większa część miasteczka Strzyżowa. Ogień
wybuchł w rynku u piekarza i szerzył się z gwałtowną szybkością, tak że gdy w trzy
godziny po wybuchu ognia przybyła straż ogniowa z Rzeszowa, połowa miasta stała
już w płomieniach. Ratunek był niemożliwy prawie, bo domy, przeważnie drewniane, szybko się zajmowały, brak wody również okropnie czuć się dawały. Spaliły się
cała zachodnia i pół południowej strony Rynku, oraz cała północna połać miasta
z domostwami, położonemi przy drodze, wiodącej do Krosna. Ofiarą płomieni padł
też dach kościoła; kościół sam cudem prawie ocalał. Spaliła się i wieża kościelna. Apteka ocalała. Z budynków rządowych spaliły się tylko areszta sądowe, zresztą ocalały
wszystkie; kasę podatkową i akta przeniesiono dla pewności na dworzec kolejowy.
Poszły z dymem nadto kasa zaliczkowa i kredytowa. (...) Miasto przedstawia okropny widok”32.
Fotografia rynku z 1908 r. ukazuje plac bez zabudowy (fot. 25 i 32). Również na
planie miasta z 1910 roku rynek to plac niezabudowany (plan zamieszczony na s.
183 w tymże tomie).

Interpretacja źródeł
Początki zabudowy rynku lokacyjnego przypadają na okres XIV i XV w. W niedługim czasie po lokacji miasta. Wówczas istniała zabudowa drewniana. Po niej zachowały się tylko ślady w postaci obiektów ziemnych w partii zachodniej rynku, czyli
w najwyższej części placu. Stanowią one pozostałości podpiwniczenia obiektów. Na
pozostałym obszarze znajdował się wyrównany poziom, częściowo brukowany. Poziom użytkowy zalegał wówczas na głębokości 237,50 m n.p.m.
Przebudowa, tudzież urządzenie placu rynku od nowa, nastąpiła zapewne po 1480
r. W ordynacji jest zapis o konkretnych obiektach. Być może były to już częściowo kamienne budowle. Najpewniej w tym samym czasie w części zachodniej rynku istniała
zabudowa zaplecza gospodarczego. Mogła ona być w dużej mierze nadal drewniana.
Przetrwała ona do roku 1657, kiedy to miasto zostało spalone. Mieszczanie zwolnieni z płacenia danin na okres czterech lat na podstawie przywileju Jana Kazimierza
przystąpili do odbudowy ratusza. Wówczas został zapewne wzniesiony budynek, który
znamy ze źródeł historycznych, tj. mapy F. Miega z końca XVIII w. i inwentarza dóbr
strzyżowskich z 1747 roku31. Na schematycznym planie Miega jest zaznaczony ratusz
31

A. Gliwa, Strzyżów. Zarys dziejów miasta..., s. 77-141.
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Kranika „Gazeta Lwowska” 14 V 1895 nr 110.
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Późniejsza zabudowa rynku
W zachodniej części placu rynkowego odsłonięto relikty murów ceglanych (Fot.).
wykonanych z cegły, o wymiarach 27,5-28 x 13,5 x 6,5 cm i 26,5 x 13 x 6 cm, na zaprawie betonowej. Ich korona zalegała na głębokości 238,52 m n.p.m., tj. ok. 0,3 m
od powierzchni terenu, a grubość wynosiła 30 cm. Na tej podstawie mury określono
jako podmurówkę drewnianej budowli. Mocniejsze były narożniki o wymiarach 1,1
x 1 m, były one również głębiej posadowione (fot. 26 i 27). Układ cegieł w murze był
wozówkowy z kryciem spoin. Odsłonięto w całości ścianę południową budowli wraz
z dwoma narożnikami zewnętrznymi (fot. 28). Jej długość wynosiła 18,5 m. Budowla była usytuowana krótszymi bokami na linii wschód-zachód. Podczas prac po północnej stronie rynku odkryto pełny zarys ściany północnej, również z zachowanymi
narożnikami, tegoż obiektu (fot. 29). Na tej podstawie możliwa była rekonstrukcja
planu całej budowli. Był to potężny obiekt o wymiarach zewnętrznych 18,5 x 48 m.
Znany jest on z dokumentacji fotograficznej rynku z 1940 i 1941 r. W tym czasie, kiedy
budowany był schron kolejowy pod Górą Żarnowską, na strzyżowskim rynku zostały wybudowane dwie drewniane budowle, pełniące funkcje niemieckich magazynów
żywnościowych (fot. 30). Podczas prac w środkowej części odsłonięto dwa fragmenty
murków usytuowanych na linii wschód-zachód wykonanych z tego samego budulca.
Mury oddalone były od siebie 10 m i 20 m od ściany południowej. Należy je interpretować jako mury działowe wspomnianej budowli. Z drugiego, znanego ze zdjęć obiektu, odkryto tylko narożnik południowo-zachodni oraz fragment ściany południowej.
Budowle oddalone były od siebie 3 m.
W okresie okupacji hitlerowskiej Niemcy wybrukowali wschodnią część rynku
macewami z żydowskiego cmentarza, położonego naprzeciwko synagogi. W połowie
lat 50. XX wieku macewy te zebrano i złożono na byłym cmentarzu żydowskim na
ul. Bohaterów Getta33. Jeszcze w 2013 roku podczas nadzoru archeologicznego odnaleziono fragmenty trzech macew34. W latach 50. XX wieku teren został utwardzony
ziemią i przykryty płytami chodnikowymi, które z czasem zastąpiła kostka brukowa
(fot. 31 i 32). Plac rynku służył jako postój furmanek konnych. Organizowano w tym
miejscu również imprezy, np. stała tam karuzela czy wesołe miasteczko35. Pod koniec
lat 50. kostka brukowa zasypana została ziemią, zasadzono drzewa, wykonano alejki,
a także postawiono ławki36 (fot. 33). Tym samym skończył się postój furmanek kon-

nych37. Ponowna przebudowa rynku nastąpiła w latach 60., kiedy zostały wybudowane
szalety publiczne oraz zajezdnia dla autobusów PKS. W latach 1945-1959 w Strzyżowie zanotowano wyraźny rozwój transportu pasażerskiego38. W centralnym punkcie
rynku wzniesiono pomnik, na którym stanęło popiersie gen. Karola Świerczewskiego,
zdjęte po 1989 roku. Zaś istniejący obiekt nazwano pomnikiem Święta Niepodległości
11 Listopada. W 2005 roku w północno-centralnej części placu stanął pomnik z figurą
św. Michała Archanioła, patrona miasta, i podpisem „Święty Michale chroń nas ode
złego”.
***
Rynek strzyżowski na przestrzeni wieków przeszedł szereg zmian architektoniczno-urbanistycznych. Teren placu podniósł się o około 1,2 m, licząc od najstarszego
poziomu do współczesnego. Począwszy od zabudowy średniowiecznej, rynek był wielokrotnie przekształcany i zmieniany. Obecny wygląd jest efektem zmian przeprowadzonych w 2013 r. Ostatnia przebudowa nawierzchni została dobrze wykorzystana,
w jej trakcie przeprowadzono prace badawcze, których wyniki dostarczyły nowych
informacji na temat dawnego Strzyżowa39. Odkryto wiele zabytków ruchomych tj.
przedmiotów kultury materialnej należących do naszych przodków, które to stanowią
zbiory Muzeum Samorządowego Ziemi Strzyżowskiej. Można je również zobaczyć na
wystawie „Tajemnice miasta średniowiecznego…” zorganizowanej w siedzibie Muzeum – Strzyżów, ul. Łukasiewicza 10.

Tamże, s. 14.
M. Kozanecka, Rozwój komunikacji w regionie strzyżowskim [w:] Studia nad dziejami Strzyżowa…, s.
371-382.
39
Autorka wyraża podziękowanie dla samorządu Strzyżowa za udzielenie zgody na przeprowadzenie archeologicznych badań wykopaliskowych oraz firmy „Rembud” za współpracę podczas nadzoru archeologicznego w 2013 roku.
37
38

33
34
35
36

F. Kut, Strzyżowskie metamorfozy w II połowie XX wieku, Strzyżów-Tuchów 2007, s. 13.
M. Bober, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego…, s. 43.
F. Kut, Strzyżowskie metamorfozy…, s. 13.
Z. Leśniak, S. Kłos, J. Nowakowski, Strzyżów i okolice..., Warszawa, s. 36.
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Rys.1. Strzyżów, Rynek, stan.27. Plan terenu z zaznaczeniem obszaru badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 2012-2013: a- wykopy archeologiczne; b- odsłonięte relikty murów; c- zielone skwery. Oprac. M. Bober.

Strzyżów Town Square in the light of archaeological research
The article presents results of archaeological excavations carried out by Museum of the
Strzyżów Region during 2012-2013. A revitalization project provided an opportunity for exploring the area of the Town Square, which resulted in discovering relics of old structures and
obtaining new data of archaeological nature related to the former layout of the Square. The
research unearthed previously unknown archaeological records. The findings include walls of
a stone town hall, municipal well and four levels of formerly used surface of the square. Dating
from the 1400s, underground structures of wooden buildings are the oldest relics. A large number of unearthed movable historical artefacts bear witness to our ancestors’ material culture.
These relics are in the holdings of Museum of the Strzyżów Region.
Built around the square of the newly established town in the 14th and 15th century, the
oldest structures were presumably made of wood. Significant alterations were most probably
introduced after 1480 and this is when the first buildings partly made of stone may have been
erected. These structures survived until 1657 when the place was destroyed by fire. The town
people undertook to rebuild the town hall. The excavations unearthed a 12 x 20 metre structure
situated in the middle of the square, dating from that time. The municipal well was also built in
that period. Towards the end of the 1700s or in the early 1800s the town hall was again altered,
into a larger building consisting of three parts. At the end of the 19th century the building
was dismantled, the town square was paved and the well was modernized. These construction
works most probably took place after the fire of 1895, the last one to completely destroy the
buildings at the Town Square.
Key words: archaeology, research, Town Square in Strzyżów, town hall, water well.
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Ryc. 1. Fragment mapy Friedricha von Miega sporządzonej w latach 1779-1783 przedstawiające centrum Strzyżowa (Östa, Kiegsarchiv, Kartensammlung,
sygn.. B IX a 390, F. von Mieg, Karte des Konigreichs Galizien und Lodomerien, 1779-1783, Col. XII, section 87).

Strzyżowski
y
rynek
y
w świetle...

30
31
Ryc. 2 Fragment planu katastralnego z 1851 r. przedstawiający miasto Strzyżów (Archiwum Państwowe w Rzeszowie, Stadt Strzyżów sammt Ortschaft
Przedmieście in Galizien, zesp. 1313, sygn. 2277, sekcja nr V). Budynki zaznaczone kolorem różowym to obiekty murowane, zaś żółtym – drewniane.
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Fot. 1. Strzyżów, Rynek, stan.27. Rzut poziomy wykopu 8 na gł. 140 cm. Na powierzchni widać zarys
obiektu ziemnego (11).
Fot. M. Bober.

Fot. 3. Strzyżów, Rynek, stan.27. Rzut poziomy wykopu 5 na gł. 160 cm. Na powierzchni widać zarys
obiektu ziemnego (7).
Fot. M. Bober.

Fot. 2. Strzyżów, Rynek, stan.27. Profil wschodni obiektu ziemnego (11).

Fot. 4. Strzyżów, Rynek, stan.27. Profil wschodni obiektu ziemnego (7).
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Fot. M. Bober.
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Fot. M. Bober.
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Fot. 5. Strzyżów, Rynek, stan.27. Rzut poziomy wykopu 7 na gł. 65 cm.

Fot. M. Bober.

Fot. 6. Strzyżów, Rynek, stan.27. Rzut poziomy wykopu 7 na gł. 120 cm.

Fot. M. Bober.
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Fot. 7. Strzyżów, Rynek, stan.27. Wykop 11/12. W środkowej części wykopu widoczne relikty muru ratusza (lico zachodnie).
Fot. M. Bober.

Fot. 8. Strzyżów, Rynek, stan.27. Wykop 1/13. Na zdjęciu widoczny narożnik północno-zachodni i mur
zachodni ratusza.
Fot. M. Bober.
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Fot. 10. Strzyżów, Rynek, stan.27. wykop 2/13. Widok z góry na odsłonięte relikty muru północnego ratusza.
Fot. M. Bober.

Fot. 9. Strzyżów, Rynek, stan.27. wykop 1/13. Widok od strony południowej na relikty muru. Na
odcinku 4,5 m widać rozebrany mur i zarys wkopu na dren (biegnący po skosie). Fot. M. Bober.

Fot. 11. Strzyżów, Rynek, stan.27. Wykop 3/13. Widok od wschodu na narożnik północno-wschodni
i mur wschodni ratusza.
Fot. M. Bober.

36

37

Monika Bober

Strzyżowski
y
rynek
y
w świetle...

Fot. 13. Strzyżów, Rynek, stan.27. Zdjęcie reliktów studni miejskiej.

Fot. M. Bober.
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1m

Fot. 12. Strzyżów, Rynek, stan.27. Wykop 3/13. Widok od strony południowej na relikty muru wschodniego.
Fot. M. Bober.

Rys. 2. Strzyżów, Rynek, stan. 27. Rzut poziomy odkrytych reliktów studni miejskiej. Rys. M. Bober (na
rysunku zostały podane wartości bezwzględne w m n.p.m.)
Rys. M. Bober.
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Fot. 14. Strzyżów, Rynek, stan.27. fragment wewnętrznego lica studni miejskiej, na zdjęciu widoczny otwór w murze na osadzenie rusztowań.
Fot. J. Maziarz.

Rys. 3. Strzyżów, Rynek, stan.27. Przekrój poprzeczny studni miejskiej i otaczających ją warstw: a- warstwy
związane z utwardzeniem terenu pod kostką; b-warstwa czarnego szutru - nawierzchni; c-warstwy gliny i ziemi związane z niwelacją terenu; d- warstwy użytkowe terenu (zaprawa, poziom utwardzony fragmentami cegieł); e-warstwa
budowlana; f- wypełnisko dołka posłupowego z zadaszenia studni; g- wypełnisko wkopu fundamentowego studni;
h- zasypisko studni (wydobyte podczas eksploracji) - drobny żwirek rzeczny i sypka ziemia; i- calec. Rys. M. Bober.
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Fot. 15. Strzyżów, Rynek, stan.27. Na zdjęciu widoczne belki z czarnego dębu wzmocnione „na zamek”
w narożniku położone w spągu cembrowiny studni z płytek kamiennych.
Fot. J. Maziarz.
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Fot. 18. Strzyżów, Rynek, stan.27. Wykop 10/12.

Fot. M. Bober.

Fot. 16. Widok z góry na odkryte relikty studni po ściągnięciu pierwszego kręgu betonowego.
Fot. M. Bober.

Fot. 17. Widok z góry na wnętrze studni po zakończeniu eksploracji wnętrza.
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Fot. M. Bober..

Fot. 19. Strzyżów, Rynek, stan.27. Wykop 5/12 część E. Na zdjęciu widoczne relikty kamiennego kanału
pod XIX-wieczną nawierzchnią.
Fot. M. Bober.
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Fot. 21. Strzyżów, Rynek, stan. 27. Materiał ceramiczny z obiektu.

Fot. J. Maziarz.

Fot. 22. Strzyżów, Rynek, stan.27. Materiał ceramiczny z dna studni miejskiej.

Fot. J. Maziarz.

Fot. 20. Strzyżów, Rynek, stan.27. Wykop 5/12 część E. Relikty kanału po zakończeniu eksploracji.
Fot. M. Bober.

Rys. 4. Strzyżów, Rynek, stan.27. Wykop 5/12 część E.
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Tabl. 1. Strzyżów, Rynek, stan.27. Wybór materiału ceramicznego z obiektu Rys. T.Zawiślak.
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Tabl. 2. Strzyżów, Rynek, stan. 27. Wybór materiału ceramicznego z obiektu Rys. T. Zawiślak.
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Fot. 23. Strzyżów, Rynek, stan. 27. wybór monet odkrytych podczas badań.

Fot. J. Maziarz.

Fot. 24. Strzyżów, Rynek, stan. 27. wybór zabytków wydzielonych.

Fot. J. Maziarz.

48

Tabl. 3 Strzyżów, Rynek, stan. 27. ścianka kościana kostki do gry: a,b-fotografie i c-rysunek.
Oprac. T. Zawiślak.
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Fot. 25. Strzyżów. Widokówka przedstawiająca strzyżowski Rynek na początku XX wieku (8 VIII 1908). Strzyżów wczoraj i dziś.
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Rys.5. Strzyżów, Rynek, stan.27. Plan terenu z zaznaczeniem zarysu obiektów z planu katasralnego z 1851 r. odsłoniętych reliktów murów kamiennych
(b) i ceglanej podmurówki (c) zielone skwery. Oprac. M. Bober.
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Fot. 27. Strzyżów, Rynek, stan. 27. Narożnik północno-zachodni podmurówki ceglanej odkryty
podczas nadzoru archeologicznego. Fot. M. Bober.

Fot. 26. Strzyżów, Rynek, stan. 27. Narożnik południowo-zachodni podmurówki ceglanej odkryty
podczas nadzoru archeologicznego. Fot. M. Bober.

Fot. 28. Strzyżów, Rynek, stan.27. Relikty południowej ściany podmurówki (zaznaczone czerwoną strzałką) odkryte podczas nadzoru archeologicznego. Widok z wieży kościelnej.
Fot. J. Maziarz.
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Fot. 29. Strzyżów, Rynek, stan.27. Relikty północnej ściany podmurówki (zaznaczone czerwoną strzałką)
odkryte podczas nadzoru archeologicznego.
Fot. M. Bober.

Fot. 30. Rynek. Widok z wieży na niemieckie magazyny żywności 1939-1945.
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Fot. M. Wydro

Fot. 33. Strzyżów. Widok z wieży kościelnej. Lata 60. XX wieku.

Fot. M. Orłowska
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Fot. 32. Strzyżów, Rynek, stan.27. Chodnik jednej z alejek rynkowych, brukowany kostką. Fot. M. Bober.
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Fot. 31. Strzyżów, Rynek, stan.27. Pozostałości chodnika odkryte po
południowej stronie placu rynku podczas nadzoru archeologicznego. Fot. M. Bober.
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