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Od redakcji

Twierdza Wisłoujście stanowi założenie obron-
ne, pierwotnie zlokalizowane po obu stronach 
Wisły. W okresie nowożytnym nazwano ją Bramą 
Rzeczypospolitej. Przez ponad sześćset lat istnienia 
obiekt pełnił odmienne funkcje, w tym militarną, sy-
gnalizacyjną, reprezentacyjną, propagandową, wię-
zienną, szpitalną, rekreacyjną, magazynowo-prze-
mysłową, turystyczną oraz muzealną. Twierdza była 
odwiedzana przez dostojników krajowych i zagranicz-
nych. Modernizowano ją zgodnie z rozwojem sztuki 
wojennej i pełnioną w danym okresie funkcją. Nigdy 
nie została zdobyta w wyniku bezpośredniego ataku. 
Budziła podziw rozmachem realizacji założeń obron-
nych, wyposażeniem oraz obsadą załogi. Zniszczenia 
obiektu dokonane w czasie II wojny światowej skut-
kowały postępującą destrukcją zabytku oraz rozpro-
szeniem administracyjnym. W latach siedemdziesią-
tych XX wieku pieczę nad Twierdzą przejęło Muzeum 
Historyczne Miasta Gdańska, zarządzające do dzi-
siaj obiektem udostępnianym turystycznie w okresie 
letnim. 

Projekt badań archeologicznych Twierdzy Wisło-
ujście zainicjowany został przez Muzeum Historyczne 
Miasta Gdańska w 2012 roku. Celem przedsięwzięcia 
było pozyskanie danych pozwalających na stworzenie 
planu zagospodarowania obiektu. Realizację prac wyko-
paliskowych w latach 2013 i 2014 przeprowadziły In-
stytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego 
oraz Katedra Geodezji Politechniki Gdańskiej. Badania 
finansowane były przez Muzeum Historyczne Miasta 
Gdańska oraz Uniwersytet Gdański. Pierwsze wyniki 
badań przedstawiamy w publikacji Gdańsk Twierdza 
Wisłoujście. Badania archeologiczno-architektoniczne 
w latach 2013–2014, która jest pierwszą monografią 
tego stanowiska archeologicznego. W prezentowanej pu-
blikacji zebraliśmy wszystkie dotychczas pozyskane in-
formacje archeologiczne i historyczne o obiekcie i w ich 
świetle prowadziliśmy narrację, pokazując wyniki wy-
kopalisk z lat 2013–2014. Poszczególni autorzy starali 
się naszkicować problematykę obiektu z perspektywy 
odmiennych dyscyplin naukowych. W monografii znaj-
dziemy charakterystykę geologiczną lokalizacji Twiedzy 
Wisłoujście, uwarunkowania historyczne do jej rozbu-
dowy oraz świadectwa tych działań, uchwycone podczas 
badań archeologicznych. Z perspektywy przyszłych prac 
konserwatorskich cenne mogą się okazać zaprezentowa-
ne tu wyniki badań architektonicznych oraz materiałów 
budowlanych. O przeszłości mieszkańców Twierdzy  

Introduction

Wisłoujście Fortress is a defensive construction, 
originally located on both sides of the Vistula River. 
In the modern era the Fortress was called the Gate 
of the Republic of Poland. For over more than six 
hundred years of its existence, the object served 
different functions, including military, signaling, 
representative, propaganda, prison, hospital, 
recreational, industrial, has been a warehouse, tourist 
attraction and a museum. The Fortress was visited by 
domestic and foreign dignitaries, and modernized in 
line with the development of the art of war and its roles 
within a given period. Wisłoujście Fortress has never 
been conquered through direct attack. The Fortress 
aroused admiration for the grandness of defense 
equipment and its crew. Its destruction during the 
Second World War resulted in progressive decline of 
the monument and dispersion of administration. In 
the 70s of the 20th century Gdańsk History Museum 
took care of the object, and manages the facility today 
making it available for tourists in the summer months.

The project of archaeological research on the 
Wisłoujście Fortress was initiated by Gdańsk History 
Museum in 2012. The aim of the project was to 
obtain data to create a development plan for the 
object. The execution of excavations in 2013 and 
2014 was conducted by the Institute of Archaeology 
and Ethnology at the University of Gdańsk and the 
Department of Geodesy of Gdańsk University of 
Technology. The research was funded by Gdańsk 
History Museum and the University of Gdańsk. The first 
results of the research are presented in the publication 
Wisłoujście Fortress, Gdańsk. Archaeological and 
architectural investigations,  2013–2014, which is the 
first monograph of this archaeological site. In this 
publication we have presented all the archaeological 
and historical information collected so far, and in this 
light we have conducted a narrative showing the results 
of the excavations between 2013 and 2014. Individual 
authors tried to sketch the issues of the Fortress from 
the perspective of different scientific disciplines. 
The monograph presents the characteristics of the 
geological location of the Fortress, historical conditions 
for its development and the testimonies of those 
activities captured during archaeological excavations. 
From the perspective of future conservation work 
the results of architectural research and research 
of construction materials presented in the work may 
prove valuable. We can learn about the past of the 
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Wisłoujście dowiemy się także przez pryzmat przed-
miotów pozyskanych na stanowisku, reprezentowanych 
przez naczynia ceramiczne, wyroby szklane, fajki, kafle, 
przedmioty kościane oraz metalowe, w tym militaria 
i numizmaty. Wykorzystane do ich szczegółowej iden-
tyfikacji specjalistyczne analizy surowcowe wzbogacają 
publikowane tu prezentacje. Życie codzienne miesz-
kańców poznajemy także od strony „kulinarnej” – diety 
załogi, przedstawionej z perspektywy produktów zwie-
rzęcych. Pragnąc pokazać kulisy naszych działań tereno-
wych oraz prac gabinetowych, uwzględniliśmy zagadnie-
nia związane z zastosowanymi metodami pomiarowymi 
oraz dokumentacyjnymi. Prezentacje tych aspektów 
wzbogaciliśmy również o informacje dotyczące przebie-
gu procesu konserwacji, który doprowadził odkryte pod-
czas wykopalisk przedmioty do stanu aktualnego, umoż-
liwiającego ich ekspozycję na wystawach. Całość prac 
spięliśmy klamrą przedstawiającą możliwości zagospo-
darowania obiektu oraz postulaty badawcze określające 
dalsze kierunki badań. Zwracamy uwagę, że w gronie 
autorów, oprócz bardziej doświadczonych badaczy, zna-
lazły się również osoby rozpoczynające karierę naukową. 
Zespół stanowili studenci i doktoranci Instytutu Arche-
ologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego, Instytutu 
Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Katedry Geo-
dezji Politechniki Gdańskiej. Ich prace, zainspirowane 
wykopaliskami prowadzonymi w Twierdzy Wisłoujście, 
pobudziły i rozwinęły indywidualne zainteresowania, 
a artykułom nadały świeżości interpretacyjnej.

Projekt badań na terenie Twierdzy Wisłoujście nie 
byłby możliwy bez zgranego zespołu studentów i spe-
cjalistów. Publikacja powstała dzięki zaangażowaniu 
autorów, grafików oraz tłumaczy, pod bardzo krytycz-
nym okiem recenzentów. Wszystkim serdecznie dzięku-
jemy za poświęcony czas i uwagi, które zadecydowały 
o efekcie końcowym podjętej pracy. 

Publikację zrealizowano w ramach priorytetu Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona 
zabytków archeologicznych”, finansowanego ze środ-
ków Ministerstwa, Uniwersytetu Gdańskiego, Mu-
zeum Historycznego Miasta Gdańska oraz Politechniki 
Gdańskiej. 

Mamy nadzieję, że monografia przybliży czytelni-
kom dzieje Twierdzy Wisłoujście oraz jej mieszkańców, 
przyczyniając się również do bliższego zainteresowania 
obiektem.

inhabitants of the Wisłoujście Fortress also from 
the perspective of the objects acquired, represented 
by pottery, glassware, pipes, tiles, bone objects and 
metal objects, including military details and coins. All 
presentations are accompanied by specialized analyses 
of raw materials used for their detailed identification. 
The daily life of the residents is also known from the 
“culinary” perspective, learning about the diet of the 
crew presented through animal products. Wishing 
to show details of our field operations and the office 
work, we presented issues related to the methods of 
measuring and documentation. Presentations of these 
aspects are also enriched with information concerning 
the maintenance process that brought the items 
discovered during excavations to the current state, 
allowing them to be exposes at exhibitions. All the 
work has been crowned by showing the possibilities 
of the development of the object and the future 
research directions. It should be noted that among 
the authors, along with more experienced researchers, 
there were also people starting their scientific career. 
The research team was composed of students and 
doctoral students of the Institute of Archaeology and 
Ethnology at the University of Gdańsk, the Institute 
of Archaeology at the University of Wroclaw and of 
the Department of Geodesy of Gdańsk University of 
Technology. Their work inspired during excavations 
conducted in the Wisłoujście Fortress stimulated and 
developed individual interests, and gave the articles 
fresh interpretation.

The research project at the Wisłoujście Fortress 
would not have been possible without the integrated 
team of students and professionals. The publication 
was prepared with the involvement of writers, graphic 
designers and translators, under a very critical eye of 
the reviewers. We would like to express our gratitude 
for their time and attention that determined the final 
result of the work.

The publication was carried out under the priority 
of the Ministry of Culture and National Heritage 
“Protection of archaeological sites”, financed by the 
Ministry, the University of Gdańsk, Gdańsk History 
Museum and Gdańsk University of Technology.

We hope that the monograph will bring readers 
closer to the Wisłoujście Fortress and its residents also 
contributing to a wider interest in the subject.
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1. UWARUNKOWANIA GEOLOGICZNE
LOKALIZACJI TWIERDZY WISŁOUJŚCIE

Wojciech Jegliński, Szymon Uścinowicz

Państwowy Instytut Geologiczny –
Państwowy Instytut Badawczy Oddział Geologii Morza

1. LOCATION AND GEOLOGICAL SETTING
OF WISŁOUJŚCIE FORTRESS

Fot. / Photo by OPEGIEKA Elbląg, sp. z o.o.; Marta Gąsior, Leszek Drobiszewski, 2013
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AbstrAkt:
W rejonie Twierdzy Wisłoujście okres wczesnego i środkowego holocenu reprezentuje warstwa 

osadów deltowych, której strop znajduje się na głębokości około 10 do 16 m p.p.m. Powyżej wystę-
puje kilkumetrowej miąższości warstwa środkowo- i późnoholoceńskich piasków morza litorynowe-
go i politorynowego, na której zalegają późnoholoceńskie osady stożka ujściowego Wisły Gdańskiej. 
We wczesnym holocenie obszar badań kształtował się w warunkach lądowych. Morze wkraczając 
na obszar lądowy osiągnęło swój maksymalny zasięg około 7000 lat temu, aby następnie, na sku-
tek akumulacji osadów, stopniowo wycofywać się z zajętych wcześniej obszarów. Wisła utworzyła 
swoje ujście w rejonie Gdańska około 3000–2500 lat temu. Akumulacja osadów w ujściu rzeki 
nie przebiegała równomiernie w czasie. Około 1500 lat temu rozpoczął się, trwający 700–1000 lat, 
okres stagnacji, w czasie którego pozycja linii brzegowej była ustabilizowana. Warunki takie sprzy-
jały uformowaniu rozległego wału wydmowego, w obrębie którego w XIV w. wybudowano latarnię 
morską, a następnie Twierdzę Wisłoujście. 

Słowa kluczowe:
Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, holocen, paleogeografia,  

wiek bezwzględny, Delta Wisły, stożek ujściowy

AbstrAct:
The Early and Middle Holocene periods are represented in the Wisłoujście Fortress region 

by a layer of delta deposits, the top of which lies at a depth of around 1016 m b.s.l. Above this is 
a several-metre-thick layer of Middle and Late Holocene sands of the Littorina and post-Littorina 
Seas, overlain by Late Holocene sediments of the Wisła Gdańska’s alluvial fan. In the Early Holocene, 
the area around Wisłoujście Fortress developed in terrestrial conditions. Encroaching onto the land, 
the sea attained its maximum extent around 7000 years ago, before it began the gradual process 
of receding from the areas it had earlier occupied. The Vistula formed a mouth in the region of 
Gdańsk around 3000–2500 years ago. Sediments did not accumulate there at a constant rate over 
time. Around 1500 years ago a process which lasted some 700–1000 years began – a period of 
stagnation during which the position of the shoreline stabilised. These conditions were conducive 
to the formation of an extensive dune ridge, which went on to become the site where a lighthouse 
was raised in the 14th century, and where later Wisłoujście Fortress was also built. 

Keywords:
Gdańsk, Wisłoujście Fortress, Holocene, paleogeography, 

absolute dating, Vistula Delta, river-mouth fan
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Twierdza Wisłoujście zlokalizowana jest na południo-
wo-zachodnim wybrzeżu Zatoki Gdańskiej, w odległo-
ści około 5,5 km od historycznego centrum Gdańska, 
w miejscu gdzie do 1840 roku funkcjonowało jedno 
z głównych ujść Wisły do morza tzw. Wisła Gdańska, 
stanowiąca skrajnie zachodni element całego rozległego 
systemu deltowego tej rzeki. W 1840 roku Wisła utoro-
wała sobie nowe ujście, tzw. Wisłę Śmiałą, a bieg rze-
ki został skrócony o około 13,2 km. Odcięte śluzami ko-
ryto Wisły Gdańskiej nazwano Martwą Wisłą. W roku 
1895, 18 km na wschód od Twierdzy Wisłoujście, wyko-
nano tzw. Przekop Wisły, który skrócił bieg rzeki o kolej-
ne 9,5 km. Obecnie wszystkie ramiona delty są odcięte 
od głównego nurtu śluzami, a Przekop Wisły stanowi je-
dyne ujście Wisły do morza (ryc. 1). 

Budowa geologiczna wybrzeża Zatoki Gdańskiej 
w rejonie ujścia Wisły Gdańskiej jest dobrze rozpozna-
na dzięki wierceniom geologiczno-inżynierskim i hydro-
geologicznym prowadzonym na potrzeby licznych inwe-
stycji przemysłowych, a głównie dzięki pracom geolo-
giczno-kartograficznym prowadzonym przez Państwowy 
Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 
(PIG-PIB). Przedstawiony poniżej opis budowy geo-
logicznej dotyczy bezpośredniego otoczenia Twierdzy 
Wisłoujście w promieniu około 2 km, zarówno części lą-
dowej jak i przyległego dna Zatoki Gdańskiej. Natomiast 
rozwój paleogeograficzny obszaru badań omówiono 
w nieco szerszym kontekście przestrzennym.

Budowa geologiczna
Powierzchnia osadów podczwartorzędowych oma-

wianego obszaru jest mocno zróżnicowana i general-
nie nachylona w kierunku E i NE. Jej rzędne wynoszą 
25–35 m p.p.m. w rejonie wyniesień oraz 50–80 m 
p.p.m. na zboczach i w obniżeniach. Tak urozmaicona 
rzeźba podłoża czwartorzędu jest efektem erozyjnego 
oddziaływania pierwszych zlodowaceń plejstoceńskich. 
Pod osadami czwartorzędu przebiega granica pomiędzy 
osadami kredy od wschodu, a paleogenu i neogenu od 
zachodu. Osady paleogenu reprezentowane są głównie 
przez oligoceńsko-eoceńskie piaski muliste z glaukoni-
tem, natomiast neogen budują mioceńskie piaski drob-
noziarniste oraz lokalnie mułki z węglem brunatnym 
(Mojski 1979, Kramarska 2006).

Zróżnicowana struktura i miąższość czwartorzędowej 
pokrywy osadowej wykazuje silne związki z rzeźbą podło-
ża. W rejonie badań plejstocen wykształcony jest głównie 

Wisłoujście Fortress lies on the southwest coast of the 
Gulf of Gdańsk, approximately 5.5 km from the historic 
centre of Gdańsk, at a location which until recently was 
one of the principal points where the Vistula entered the 
sea. Known as the Wisła Gdańska (Gdańsk Vistula), it 
represented the westernmost portion of the extensive 
delta system of this river. In 1840 the Vistula formed 
a new estuary, referred to as the Wisła Śmiała (Brave 
Vistula), thus shortening the length of the river by about 
13.2 km. The channel of the Wisła Gdańska, cut off 
by sluice gates, was named the Martwa Wisła (Dead 
Vistula). In 1895, 18 km east of Wisłoujście Fortress, 
a new artificial channel known as the Przekop Wisły was 
created, shortening the river by another 9.5 km. Today, 
all of the historic branches of the delta are cut off from the 
main course of the river by sluice gates, and the Przekop 
Wisły is the Vistula’s only outlet to the sea (Fig. 1). 

The geological structure of the Gulf of Gdańsk’s 
coastline near the mouth of the Wisła Gdańska is well-
documented thanks to multiple boreholes drilled as 
part of geotechnical engineering and hydrogeological 
projects carried out for the needs of numerous industrial 
developments, and chiefly thanks to the geological and 
cartographic work conducted by the Polish Geological 
Institute – National Research Institute (PGINRI). The 
geological structure described below is that of the 
immediate surroundings of Wisłoujście Fortress: an 
area within a radius of around 2 km, encompassing both 
land and the adjacent seabed of the Gulf of Gdańsk. In 
contrast, the palaeogeographical development of the area 
is discussed in a slightly wider spatial context.

Geological structure
The surface of the sub-Quaternary sediments 

in the area under discussion is very diverse and 
generally inclined towards the east and northeast. Its 
highest elevations are at 2535 m b.s.l., its slopes and 
depressions dropping to 5080 m b.s.l. This varied relief 
of the Quaternary substrata is attributable to the erosion 
caused by the first Pleistocene glaciations. Beneath 
the Quaternary sediments lies the boundary between 
Cretaceous deposits to the east, and Palaeogene and 
Neogene deposits to the west. Palaeogene deposits are 
primarily represented by Oligocene/Eocene silty sands 
with glauconite, whilst Neogene deposits consist of fine-
grained Miocene sands and localised silt with lignite 
(Mojski 1979; Kramarska 2006).
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w postaci piasków fluwioglacjalnych i lokalnie glin zwało-
wych (Mojski 1979). Lokalnie występują również morskie 
piaski interglacjalne. Strop osadów plejstoceńskich znaj-
duje się na głębokości 13–16 m p.p.m. (ryc. 2) (Jegliński 
2011, 2013; Miotk-Szpiganowicz i in. 2009).

W sąsiedztwie Twierdzy Wisłoujście wczesno- i środ-
kowoholoceńskie osady reprezentowane są przez niecią-
głą warstwę mulisto-ilastych i piaszczystych oraz rza-
dziej organicznych osadów deltowych, których miąższość 
nie przekracza kilku metrów. Wiek osadów organicznych 
oznaczony metodą radiowęglową mieści się w przedzia-
le od 8789 do 8183 lat kal. BP (ryc. 2) (Jegliński 2011, 
2013). Powyżej występują środkowo- i późnoholoceń-
skie morskie piaski drobno- i średnioziarniste, rzadziej 
piaski muliste oraz sporadycznie piaski gruboziarniste 
i żwirowe zdeponowane w morzu litorynowym i polito-
rynowym. Strop piasków morskich znajduje się na głę-
bokości od 9 do 13 m p.p.m. i jest nieznacznie nachylony 
w kierunku NE. Wiek muszli małży morskich występu-
jących w tych piaskach wynosi od 4467 do 2342 lat kal. 
BP (ryc. 2) (Jegliński 2011, 2013). 

Bezpośrednio na powierzchni tych piasków wystę-
puje nagromadzenie materiału klastycznego transporto-
wanego korytem Wisły i deponowanego przy jej ujściu. 

The structure and thickness of the Quaternary 
sedimentary cover is closely linked to the relief of 
its substrate. In and around the Wisłoujście region 
the Pleistocene is chiefly represented by fluvioglacial 
sands and localised glacial till (Mojski 1979). Marine 
interglacial sands are also present locally. The top of the 
Pleistocene sediments lies at a depth of 13–16 m b.s.l. 
(Fig. 2) (Jegliński 2011, 2013; Miotk-Szpiganowicz et all. 
2009). 

In the vicinity of Wisłoujście Fortress Early 
and Middle Holocene deposits are represented by 
a discontinuous stratum of silty-clay and sandy, or 
occasionally organic, deltaic sediments which are no 
more than several metres thick. The organic sediments 
have been radiocarbon dated to between 8789 and 8183 
BP (Fig. 2) (Jegliński 2011, 2013). This layer is overlain 
by Middle and Late Holocene fine- and medium-grained 
marine sands, lesser quantities of silty sands and 
sporadically by coarse-grained sands and gravels which 
were deposited in the Littorina and post-Littorina Seas. 
The top of the marine sands lies at a depth of 913 m b.s.l. 
and slopes slightly to the northeast. The age of marine 
mollusc shells found in these sands ranges from 4467 to 
2342 BP (Fig. 2) (Jegliński 2011, 2013). 

Ryc. 1. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście. Lokalizacja Twierdzy Wisłoujście w obszarze Delty Wisły, oprac. Wojciech Jegliński, 
Szymon Uścinowicz, 2015 r.

Fig. 1. Gdańsk, Wisłoujście Fortress. Location of the Wisłoujście Fortress on the Vistula Delta area. Prepared by Wojciech 
Jegliński, Szymon Uścinowicz,  2015.
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Ryc. 3. Krzywa zmian poziomu morza dla obszaru badań (Jegliński 2011, 2013)

Fig. 3. Curve of the relative sea level changes for the study area (Jegliński 2011, 2013)

Proces ten, trwający do roku 1840, doprowadził do ufor-
mowania stożka ujściowego o maksymalnej miąższości 
sięgającej kilkunastu metrów i objętość około 179 mln m3 

(Jegliński 2011, 2013). Lokalnie warstwa piasków mor-
skich morza litorynowego i politorynowego jest nieciągła, 
a materiał stożka ujściowego Wisły Gdańskiej spoczywa 
bezpośrednio na starszych osadach deltowych (ryc. 2). 

Stożek ujściowy posiada dwudzielną budowę. Tworzą 
go osady prodelty oraz zalegające na nich osady czoła del-
ty. Wśród osadów prodelty i czoła delty występują muszle 
malakofauny morskiej i słodkowodnej oraz okrzemki sło-
nawowodne i słodkowodne, co wskazuje na zróżnicowa-
ne, rzeczno-morskie środowiska sedymentacji (Jegliński 
2011, 2013).

Prodeltę reprezentuje przede wszystkim materiał 
ilasto-mulisty, jak również mulisto-piaszczysty, a spo-
radycznie też piaszczysty. Miąższość warstwy nie prze-
kracza 5 m, a powierzchnia jej stropu jest nieznacznie 
i w sposób równomierny nachylona w kierunku wschod-
nim od głębokości około 6 do 9 m p.p.m. Wiek osadów 
prodelty, określony na podstawie datowań radiowęglo-
wych zawartych w nich muszli, mieści się w przedziale 
od 3058 do 582 lat kal. BP (ryc. 2) (Jegliński 2011, 2013).

Osady czoła delty reprezentowane są głównie przez 
piaski drobno- i średnioziarniste oraz rzadziej piaski 
muliste. Lokalnie występują tu również niewielkie prze-
warstwienia osadów mulisto-ilastych. Miąższość war-
stwy dochodzi do 14 m. Wiek radiowęglowy muszli wy-
stępujących w osadach czoła delty wynosi od 2339 do 
143 lat kal. BP (ryc. 2) (Jegliński 2011, 2013).

W części lądowej osady stożka ujściowego nadbudo-
wane są materiałem eolicznym, którego miąższość wyno-
si około 3–4 m. w pokrywach oraz maksymalnie kilka-
naście metrów w rejonie wydm. Jednak pierwotna morfo-
logia terenu została zaburzona cyklicznymi powodziami 
wiślanymi oraz działalnością człowieka, której efektem 

Immediately overlying these sands is an accumulation 
of clastic material, which was transported by the Vistula 
and deposited at its mouth. This process, which continued 
until 1840, led to the formation of an alluvial fan at the 
mouth of the river with sediments reaching a maximum 
depth of 1119 m and a volume of around 179,000,000 m3 

(Jegliński 2011, 2013). The layer of marine sands of the 
Littorina and post-Littorina Seas is locally discontinuous, 
and the deposits of the Wisła Gdańska’s alluvial fan 
directly overlie earlier deltaic sediments (Fig. 2). 

The river-mouth fan has a dual structure. It consists 
of prodelta sediments and overlying sediments of the 
delta front. The sediments of the prodelta and delta front 
contain marine and freshwater mollusc shells as well 
as brackish-water and freshwater diatoms, indicating 
diverse fluvial and marine depositional environments 
(Jegliński 2011, 2013).

The prodelta is represented primarily by clayey-silt 
and, sporadically, by sandy deposits. This layer is no 
more than 5 m thick, and the surface of its top is slightly 
and unevenly inclined eastwards at a depth ranging 
from around 6 m to 9 m b.s.l. The prodelta deposits 
have been dated to between 3058 and 582 BP based 
on radiocarbon analysis of shells found therein (Fig. 2) 
(Jegliński 2011, 2013).

The delta-front deposits are represented chiefly by 
fine- and medium-grained sands with a lesser proportion 
of silty sands. Small local intercalations of silty-clayey 
sediments are also noted. This stratum is up to 14 m 
thick. Radiocarbon analysis of shells present within the 
delta-front sediments has yielded dates of between 2339 
and 143 BP (Fig. 2) (Jegliński 2011, 2013).

The terrestrial portion of the river-mouth fan 
sediments are overlain by aeolian material, the 
cover thickness of which amounts to 34 m, attaining 
a maximum of around 15 m in the dune region. However, 
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Ryc. 4. Szkice paleogeograficzne południowo-zachodniego wybrzeża Zatoki Gdańskiej 8000, 7000, 3000 i 2500 lat BP (Jegliński 2011, 2013).

Fig. 4. Palaeogeographical sketch maps of the southwest coast of Gulf of Gdańsk, 8000, 7000, 3000 and 2500 yr. BP (Jegliński 2011, 2013).
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są m.in. niwelacje terenu i lokalne występowanie pokryw 
antropogenicznych. W rejonie Portu Północnego miąż-
szość warstwy refulatów przekracza miejscami 10 m. 

Rozwój paleogeograficzny
Cechy litologiczne osadów, sekwencja ich występo-

wania, wiek oraz geneza umożliwiły odtworzenie histo-
rii rozwoju południowo-zachodniego wybrzeża Zatoki 
Gdańskiej.

We wczesnym holocenie obszar w rejonie Twierdzy 
Wisłoujście kształtował się w warunkach lądowych, a li-
nia brzegowa była oddalona o wiele kilometrów w sto-
sunku do jej współczesnej pozycji. 

Poziom morza sukcesywnie wzrastał i zajmowało 
ono coraz większe obszary lądu. Około 8000 lat temu, 
przy stanie morza 13–14 m niższym od obecnego (ryc. 3), 
brzeg morski znajdował się w odległości około 4 km na 
północny-wschód od miejsca gdzie dzisiaj znajduje się 
Twierdza Wisłoujście (ryc. 4). Około 7000 lat temu mo-
rze osiągnęło poziom 7–8 m niższy od współczesnego 
(ryc. 3), a transgresja morska osiągnęła prawdopodobnie 
swój maksymalny zasięg tworząc w rejonie Gdańska nie-
wielką zatokę (ryc. 4). Następnie, pomimo dalszego wzro-
stu poziomu morza, zatoka morska stopniowo wypełnia-
ła się materiałem piaszczystym obficie transportowanym 
wzdłuż brzegu morskiego głównie z kierunku wschod-
niego, o czym świadczy nagromadzenie w osadach bursz-
tynu sambijskiego. Około 3000 lat temu, przy stanie mo-
rza niższym od współczesnego o około 1,5–2 m (ryc. 3) 
zatoka została w całości wypełniona piaskiem morskimi, 
a wyrównana już linia brzegowa przemieszczała się wol-
no w kierunku otwartego morza (ryc. 4). 

Przyrost lądu (przesuwanie się linii brzegowej w kie-
runku morza) zaznaczał się na powierzchni terenu se-
kwencją kolejnych generacji przybrzeżnych wałów wy-
dmowych dokumentujących rozwój badanego odcinka 
wybrzeża (ryc. 5) (Jegliński 2011, 2013).

Należy przypuszczać, że Wisła w tym czasie posia-
dała wiele ramion rozprowadzających wody rzeczne na 
obszarze swojej delty, jednak nie ma dowodów aby któ-
reś z nich uchodziło bezpośrednio do morza w rejonie 
objętym badaniami. W tej sytuacji paleogeograficznej, 
około 3000–2500 lat temu, Wisła utworzyła ujście w re-
jonie Gdańska (ryc. 4). Świadczą o tym w szczególno-
ści najmłodsze daty 14C muszli z piasków morskich oraz 
najstarsze daty muszli z leżącej powyżej warstwy mu-
listo-ilastych i mulisto-piaszczystych osadów prodelty 
(ryc. 2). Potwierdzeniem czasu powstania ujścia Wisły 
w tym miejscu jest również układ i okres stabilizacji ko-
lejnych generacji wałów wydmowych dokumentujących 
przestrzenny rozwój badanego stożka ujściowego Wisły 
(ryc. 5) (Jegliński 2011, 2013).

Akumulacja osadów na przedpolu nowopowstałego 
ujścia nie przebiegała równomiernie w czasie. Stwierdzo-
no dwa wyraźne okresy intensywnego rozwoju rozdzie-
lone okresem stagnacji. W pierwszym okresie (ryc. 5), 
trwającym 1500–1000 lat, w obrębie stożka zdepono-
wanych zostało blisko 97 mln m3 osadów. Około 1500 

the original terrain morphology was disturbed by 
cyclical flooding of the Vistula and by human activity, 
resulting in ground levelling and the localised presence 
of anthropogenic deposits. In the area around the 
Northern Port in particular, silt deposits are over 10 m 
thick in places. 

Palaeographical evolution
The lithological features of these sediments, the 

sequence in which they occur, their age and origin have 
made it possible to trace the evolution of the southwest 
coast of the Gulf of Gdańsk.

In the Early Holocene the area around Wisłoujście 
Fortress took shape in terrestrial conditions, and the 
coastline was many kilometres away in relation to its 
present-day location. 

The level of the sea gradually rose and it began to 
cover increasingly greater areas of land. Eight thousand 
years ago, with the sea level 13–14 m lower than it is 
today (Fig. 3), the coastline lay approximately 4 km 
northeast of the location now occupied by Wisłoujście 
Fortress (Fig. 4). Around 7000 years ago the sea reached 
a level 7–8 m lower than its present day state (Fig. 3), and 
marine transgression probably attained its maximum 
extent, forming a small gulf in the region of Gdańsk 
(Fig. 4). Subsequently, despite a further rise in sea level, 
the marine bay gradually filled up with sandy sediments 
carried in great quantities along the shore mostly from 
the east, as evidenced by the accumulation of Sambian 
amber within these deposits. Around 3000 years ago, 
with the sea level around 1.5–2 m lower than at present 
(Fig. 3), the bay became entirely silted up with marine 
sand, and the now evened out shoreline slowly moved 
towards the open sea (Fig. 4). 

The increase in land area (caused by the shoreline 
shifting seawards) left its mark on the terrain surface 
in the form of a sequence of successive generations of 
coastal dune ridges evidencing the development of this 
stretch of coastline (Fig. 5) (Jegliński 2011, 2013).

It can be assumed that during this period the Vistula 
would have had multiple branches distributing river 
water throughout its delta; however, there is no evidence 
to suggest that any of them emptied directly into the 
sea within the region under discussion. It was in this 
palaeogeographical setting that, around 3000–2500 
years ago, the Vistula formed an estuary in the Gdańsk 
region (Fig. 4). This is evidenced in particular by the 
youngest 14C dates obtained from shells recovered from 
marine sands, and by the earliest dates obtained from 
shells found overlying a layer of silty-clay and silty-sand 
sediments of the prodelta (Fig. 2). The time when the 
mouth of the Vistula was formed is further confirmed 
by the layout and date of stabilisation of successive 
generations of dune ridges providing evidence of the 
spatial development of the Vistula’s alluvial fan (Fig. 5) 
(Jegliński 2011, 2013).

Sediments did not accumulate at a uniform rate 
in the newly formed river mouth. Two distinct periods 
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lat temu rozpoczął się, trwający 700–1000 lat, okres sta-
gnacji w rozwoju stożka ujściowego. W tym czasie inten-
sywność akumulacji osadu w ujściu rzeki była ograni-
czona lub występowała tylko okresowo, a jej efekty rów-
noważyła erozja morska, przez co pozycja linii brzegowej 
była względnie ustabilizowana. Warunki takie sprzyja-
ły uformowaniu się rozległego wału wydmowego, stano-
wiącego najbardziej charakterystyczny element ukształ-
towania terenu lądowej części stożka ujściowego Wisły 
Gdańskiej, w obrębie którego w XIV w. wybudowano la-
tarnię morską, a następnie Twierdzę Wisłoujście. Okres 
stagnacji w rozwoju wybrzeża zakończył się około 1000–
700 lat temu. Poza wiekiem i kształtem nowej generacji 
wydm przybrzeżnych wskazują na to również, wynoszą-
ce od 752 do 582 lat kal. BP, daty radiowęglowe musz-
li morskich pochodzących z osadów piaszczystych czo-
ła delty (ryc. 2) (Jegliński 2011, 2013). Ponadto zacho-
wane mapy historyczne umożliwiają uzupełnienie in-
formacji uzyskanych na podstawie rozpoznania geolo-
gicznego, w tym wyników datowań OSL i 14C, o bliższy 
współczesności przedział czasowy (Jeglinski 2009, 2011, 
2013). W czasie trwania drugiego etapu rozwoju stoż-
ka zdeponowanych zostało około 82 mln m3 materiału  

of intensive development separated by an episode 
of stagnation have been identified. During the first 
period (Fig. 5), which lasted 1500–1000 years, nearly 
97,000,000 m3 of sediments were deposited within the 
alluvial fan. Around 1500 years ago the fan’s development 
was interrupted by a period of stagnation that lasted 
700–1000 years. During this time there was only limited 
or periodical sediment accumulation at the mouth of the 
river, its effects being offset by marine erosion, resulting 
in the position of the shoreline being relatively stable. 
These conditions were conducive to the formation of an 
extensive dune ridge, constituting the most distinctive 
feature of the terrestrial portion of the Wisła Gdańska’s 
alluvial fan, where a lighthouse was built in the 14th 
century, and later Wisłoujście Fortress. The period of 
stagnation in coastal development came to an end around 
1000–700 years ago. This date is indicated not only by the 
age and shape of the new generation of coastal dunes, but 
also by radiocarbon dates of 752–582 BP obtained from 
analysis of marine shells found in sandy sediments of 
the delta front (Fig. 2) (Jegliński 2011, 2013). Additional 
information to that gleaned from geological findings, 
including the results of OSL and 14C dating, about this 

Ryc. 5. Ciągi wydmowe datowane metodą OSL (Jegliński 2011, 2013).

Fig. 5. Dune ridges dated by OSL method (Jegliński 2011, 2013).
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klastycznego (ryc. 5) (Jegliński 2011, 2013). W rezultacie 
Twierdza Wisłoujście w roku 1840, tj. w czasie maksy-
malnego rozwoju tej formy, znalazła się w odległości oko-
ło 1,2 km od ujścia rzeki do Zatoki Gdańskiej.

Rozbudowa stożka ujściowego Wisły Gdańskiej za-
kończyła się w roku 1840, kiedy to Wisła utworzyła nowe 
ujście, tzw. Wisłę Śmiałą. Odcięcie dotychczasowego uj-
ścia śluzami zapoczątkowało intensywną erozję morską, 
która objęła swym zasięgiem strefę przybrzeżną w re-
jonie Westerplatte. W efekcie dno morskie obniżyło się 
miejscami nawet o 4 m, a ze stożka ujściowego ubyło bli-
sko 10 mln m3 materiału (Jegliński 2011, 2013). Już pod 
koniec XIX w. ówczesne władze podjęły decyzję o umoc-
nieniu brzegu, a linia tych umocnień utrzymywana jest 
do dnia dzisiejszego.

relatively recent period is available from extant historical 
maps (Jeglinski 2009, 2011, 2013). During the second 
phase of the fan’s development, around 82,000,000 m3 
of clastic material was laid down (Fig. 5) (Jegliński 
2011, 2013). In consequence, by 1840 (at the time of this 
feature’s maximum development) Wisłoujście Fortress 
stood approximately 1.2 km away from the point where 
the river entered the Gulf of Gdańsk.

The growth of the alluvial fan at the mouth of the 
Wisła Gdańska came to an end in 1840, when the Vistula 
formed a new mouth known as the Wisła Śmiała (Brave 
Vistula). The original river mouth was cut off by sluice 
gates, triggering intensive marine erosion encompassing 
the coastal zone of the area around Westerplatte. This 
resulted in the lowering of the seabed, in some places 
by as much as 4 m, and the amount of sediment in 
the alluvial fan decreasing by around 10,000,000 m3 
(Jegliński 2011, 2013). At the end of the 19th century, 
the then authorities decided to consolidate the shoreline 
with a line of revetments which is maintained to this day.
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Abstrakt:
Prezentowane w artykule źródła stanowią podstawę interpretacji wyników badań archeolo-

gicznych prowadzonych na Twierdzy Wisłoujście w latach 2013–2014. W artykule zaprezentowa-
no kategorie źródeł archiwalnych oraz opracowań budujących bibliografię Twierdzy Wisłoujście. 
Na potrzeby opracowania wyników badań poddano pełnemu lub wstępnemu rozpoznaniu ar-
chiwalia z zasobów Archiwum Państwowego w Gdańsku, Polskiej Akademii Nauk Biblioteki 
Gdańskiej, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz w Berlinie, Herder-Instituts für histo-
rische Ostmitteleuropaforschung – Institut der Leibniz-Gemeinschaft w Marburgu oraz Muzeum 
Historycznego Miasta Gdańska. 

Słowa kluczowe:
Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, źródła archiwalne, bibliografia, źródła graficzne, 

źródła rękopiśmienne, źródła narracyjne, badania archeologiczne

Abstract:
This article presents an overview of archival materials and studies providing a bibliography 

of sources relating to Wisłoujście Fortress. These sources were used to interpret the results of 
archaeological excavations carried out at Wisłoujście Fortress during 2013–2014. For the purposes 
of writing up the excavation results, examinations, either full or preliminary, were undertaken of 
records held at the State Archive in Gdańsk (Archiwum Państwowe w Gdańsku), the Polish Academy 
of Sciences’ Gdańsk Library of the (Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska), the Prussian Privy 
State Archive in Berlin (Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz), the Herder Institute 
for Historical Research on East Central Europe – Institute of the Leibniz Association in Marburg 
(Herder-Instituts für historische Ostmitteleuropaforschung – Institut der Leibniz-Gemeinschaft) and 
the Historical Museum of Gdańsk (Muzeum Historyczne Miasta Gdańska). 

Keywords:
Gdańsk, Wisłoujście Fortress, archives, bibliography, visual sources, 

manuscripts, narrative sources, archaeological investigations
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Twierdza Wisłoujście był to zespół umocnień zlokalizo-
wanych dawniej na obu brzegach ujścia Martwej Wisły. 
Dziś zabytkowy kompleks obronny objęty ochroną kon-
serwatorską1, w skład którego wchodzą Fort Carré wraz z 
zabudową oraz Szaniec Wschodni z rawelinem znajdują-
cym się na jego przedpolu. 

Wyniki badań archeologicznych prowadzonych na 
terenie założenia Twierdzy Wisłoujście w latach 2013–
2014 są pierwszą próbą zestawienia materialnych świa-
dectw przeszłości odkrywanych metodą wykopaliskową 
ze źródłami i opracowaniami historycznymi. Przedsię-
wzięcie ze względu na obszerność danych jest skromną 
próbą wskazania kierunków dalszych interdyscyplinar-
nych studiów. 

Źródła stanowiące podstawę poznania dziejów Twier-
dzy Wisłoujście podzielono na: źródła archiwalne (ręko-
piśmienne, graficzne, kartograficzne, narracyjne) oraz 
bibliografię (Semkowicz 1999; Szymański 2001; Grobler 
2006; Woźniak-Kasperek, Ochmański 2007). Na potrze-
by interpretacji prezentowanych wyników badań arche-
ologicznych poddano pełnemu lub wstępnemu rozpo-
znaniu archiwalia z zasobów Archiwum Państwowego 
w Gdańsku, Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdań-
skiej, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz 
w Berlinie, Herder-Instituts für historische Ostmitte-
leuropaforschung – Institut der Leibniz-Gemeinschaft 
w Marburgu, Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.

W zasobach Archiwum Państwowego w Gdańsku 
wśród źródeł rękopiśmiennych dotyczących Twierdzy 
Wisłoujście znajdują się między innymi postanowienia 
urzędowe, ewidencje uposażenia żołnierzy garnizonu 
Twierdzy, inwentarze artylerii, księgi przychodów i roz-
chodów, rękopisy nieurzędowe, plany, mapy. Na podsta-
wie tych źródeł, uzupełnionych źródłami materialnymi, 
możliwa jest próba odtworzenia życia codziennego toczą-
cego się w Twierdzy oraz zmieniającego się na przestrze-
ni wieków zagospodarowania przestrzeni obiektu. 

W zbiorze dokumentów o charakterze urzędowym wy-
stępują postanowienia prezydującego Burmistrza. Źró-
dła dotyczące Wisłoujścia odnoszą się do lat 1559–1795 
oraz 1807–1814 (sygnatura APG 300, 1). Kolejne to po-
stanowienia dotyczące Mierzei Wiślanej i Szkarpawy z lat 
1416–1813, gdzie pojawia się temat miejscowości Wi-
słoujście (sygnatura APG 300, 2). Zachowane do dzisiaj  

1 Nr rejestru zabytków województwa pomorskiego: 1707, data 
wpisu: 2000-05-11. 

Wisłoujście Fortress is a system of fortifications that 
once occupied both banks at the mouth of the Martwa 
Wisła. Today, this historic complex, which has been 
afforded statutory protection,1 encompasses the square 
fort with its buildings and earthworks, as well as the 
eastern sconce and ravelin in its foreground. 

Archaeological investigations carried out at Wisło-
ujście Fortress during 2013–2014 led to the first attempt 
at collating material evidence discovered during the 
course of excavations with historical sources and 
studies. In view of the wealth of data involved, this report 
represents a modest attempt at outlining avenues for 
further interdisciplinary research. 

The key sources for examining the history of 
Wisłoujście Fortress have been divided into: archival 
materials (manuscripts, graphic, cartographic and nar-
rative sources) and a bibliography (Semkowicz 1999; 
Szymański 2001; Grobler 2006; Woźniak-Kasperek & 
Ochmański 2007). In order to interpret the excavation 
results presented herein, examinations, either full or 
preliminary, were undertaken of records held at the State 
Archive in Gdańsk (Archiwum Państwowe w Gdańsku), 
the Polish Academy of Sciences’ Gdańsk Library (Polska 
Akademia Nauk Biblioteka Gdańska), the Prussian 
Privy State Archive in Berlin (Geheimes Staatsarchiv 
Preußischer Kulturbesitz), the Herder Institute for 
Historical Research on East Central Europe – Institute 
of the Leibniz Association in Marburg (Herder-Instituts 
für historische Ostmitteleuropaforschung – Institut 
der Leibniz-Gemeinschaft), the Historical Museum of 
Gdańsk (Muzeum Historyczne Miasta Gdańska). 

Hand-written documents relating to Wisłoujście 
Fortress held at the State Archive in Gdańsk include 
official decrees, records of wages paid to soldiers of 
the fortress garrison, artillery inventories, income and 
expenditure ledgers, unofficial manuscripts, plans and 
maps. These primary sources – supplemented by material 
evidence – can be used to ascertain a picture of daily life 
at the fortress and to trace the site’s development over the 
centuries. 

The official documents include rulings issued by the 
presiding mayor. Those pertaining to Wisłoujście relate 
to the years 1559–1795 and 1807–1814 (reference no. 
APG 300, 1). Further rulings concerning the Vistula Spit 

1 Listed on the Voivodeship Heritage Register under No. 1707; 
date of entry: 2000-05-11.
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dokumenty to także recesy ordynków, które zawierają in-
formacje z okresu wojny napoleońskiej z uwzględnieniem 
Wisłoujścia (sygnatura APG 300, 10), postanowienia Za-
rządu Obwarowań Wallgebäude (sygnatura APG 300, 20), 
recesy zawierające temat inwazji wojsk pruskich na Wisło-
ujście w latach 1772–1776 (sygnatura APG 300, 31) oraz 
akta Rady Wojennej dotyczące fortyfikacji z lat 1701–1735 
(sygnatura APG 300, 90). 

Wśród źródeł rękopiśmiennych APG w zespole Milita-
ria zawarte są poszyty prezentujące w formie inwentarzy 
rozliczenia księgowe każdego roku budżetowego w Twier-
dzy Wisłoujście. Obecność tych dokumentów została od-
notowana i obdarzona komentarzem przez Edmuda Ki-
zika (2009: 142). Wśród pozycji rozliczeniowych znajdu-
je się ewidencja uposażenia (Zahlrolle) dla żołnierzy gar-
nizonu Twierdzy Wisłoujście za lata 1688–1707 (sygna-
tura APG 300, 18/13), imienne listy płac członków za-
łogi z XVII i XVIII w. (sygnatura APG 300, 18/14), in-
wentarze artylerii Twierdzy Wisłoujście z lat 1573–1698 
(sygnatura APG 300, 18/22) oraz 1698–1790 (sygnatu-
ra APG 300, 18/23), a także inwentarz amunicji artyle-
ryjskiej z 1695 (sygnatura APG 300, 18/192). Wymie-
nić należy również księgę przychodów i rozchodów po-
czynionych przez Twierdzę Wisłoujście w latach 1567–
1577 w ramach działań wojennych Kriegswesens Ausga-
be (sygnatura APG 300, 18/150) oraz akta dotyczące ro-
bót umocnieniowych i innych prac poczynionych w Wi-
słoujściu (sygnatura APG 300, 18/169). Osobny zespół 
archiwaliów stanowią rękopisy, które obejmują opis bu-
dowy Twierdzy Wisłoujście w 1484 r., a także ordynacje, 
uchwały i zarządzenia Rady Miasta Gdańska dotyczące 
garnizonu oraz kwestii fortyfikacyjnych Twierdzy z lat 
1611–1750 (sygnatura APG 300, R/B, 2). Ponadto doku-
menty zawierają ordynacje i artykuły wojskowe dla garni-
zonu gdańskiego i załogi Wisłoujścia z lat 1577–1706 (sy-
gnatura APG 300, R/B, 3) oraz Gedenck-Buch Twierdzy 
Wisłoujście (sygnatura APG 300, R/B, 7q). Zbiory archi-
waliów rękopiśmienniczych pozwalają na ustalenie funk-
cji Twierdzy Wisłoujście w wymiarze społecznym i poli-
tycznym. Umożliwiają również odtworzenie wyposażenia 
obiektu oraz uposażenia garnizonów, określenie imienne 
składu załogi oraz jej pochodzenie społeczne. Zachowane 
źródła podają także koszty utrzymania funkcjonującego 
militarnie obiektu oraz odtworzenie systemu decyzyjne-
go związanego z jego zarządzaniem. 

Do tej pory wskazane źródła ze względu na swoją ob-
szerność zostały poddane jedynie wstępnej ocenie. Nie-
liczne informacje stały się przedmiotem analiz historycz-
nych (Chodyński 2000; Kizik 2009). Celem przyszłych 
studiów będzie kompilacja danych ujętych w źródłach 
rękopiśmiennych z zachowanymi źródłami materialny-
mi. Podjęcie interdyscyplinarnych badań w tym zakre-
sie uczyni wiedzę o dziejach Twierdzy Wisłoujście jesz-
cze pełniejszą. 

Osobną kategorię archiwaliów stanowią źródła kar-
tograficzne i graficzne. Są to materiały szczególnie war-
tościowe podczas działań rewitalizacyjnych oraz inter-
pretacji pozostałości konstrukcji odkrywanych archeolo-

and the River Szkarpawa, dating from 1416–1813, touch 
on the subject of the locality known as Wisłoujście (ref. 
no. APG 300, 2). Other surviving documents include city 
council ordinances with information from the Napoleonic 
War period featuring references to Wisłoujście (ref. no. 
APG 300, 10), resolutions passed by the Wallgebäude 
Board of Fortifications (ref. no. APG 300, 20), ordinances 
mentioning the subject of Wisłoujście’s invasion by 
Prussian forces during 1772–1776 (ref. no. APG 300, 
31), and War Council files regarding the fortifications of 
1701–1735 (ref. no. APG 300, 90). 

The Military Documents section of the manuscripts 
held at the State Archive in Gdańsk include volumes 
of accounts for each financial year for Wisłoujście 
Fortress in the form of inventories. The presence of 
these documents was noted and commented on by 
Edmund Kizik (2009: 142). The accounting records 
feature payrolls (Zahlrolle) for soldiers of the Wisłoujście 
Fortress garrison for the years 1688–1707 (ref. no. APG 
300, 18/13), payrolls for garrison personnel of the 17th 
and 18th centuries (ref. no. APG 300, 18/14), artillery 
inventories for Wisłoujście Fortress covering the years 
1573–1698 (ref. no. APG 300, 18/22) and 1698–1790 
(ref. no. APG 300, 18/23), as well as an inventory of 
artillery ammunition dating from 1695 (ref. no. APG 
300, 18/192). Further noteworthy documents include the 
Kriegswesens Ausgabe ledgers which record the income 
and expenditure incurred by Wisłoujście Fortress 
during 1567–1577 as part of military operations (ref. no. 
APG 300, 18/150), and files concerning reinforcement 
measures and other works undertaken at Wisłoujście 
(ref. no. APG 300, 18/169). A separate set of archival 
materials is represented by manuscripts, which include 
a description of the construction of Wisłoujście Fortress 
in 1484, as well as ordinances, resolutions and orders 
passed by Gdańsk City Council regarding the garrison 
and issues concerning the fortress’s fortifications during 
the years 1611–1750 (ref. no. APG 300, R/B, 2). Other 
documents include ordinances and army regulations for 
the Gdańsk garrison and personnel at Wisłoujście for 
the years 1577–1706 (ref. no. APG 300, R/B, 3) and the 
Wisłoujście Fortress Gedenck-Buch (ref. no. APG 300, 
R/B, 7q). These manuscript collections shed light on 
both the social and political significance of Wisłoujście 
Fortress. Additionally, they supply information about 
the fortress’s equipment and the wages of the garrison, 
including lists of the names of personnel and their social 
origin. Finally, they also reveal the costs of maintaining 
an operational military facility and provide an insight 
into the decision-making processes associated with its 
management. Thus far, because of the large volume of 
records involved, only a preliminary assessment has been 
made of these sources. Very few have been the subject 
of historical analyses (Chodyński 2000; Kizik 2009). 
The aim of future studies will be to collate data gleaned 
from written records with extant material evidence. 
Undertaking interdisciplinary research may provide an 
even fuller picture of the history of Wisłoujście Fortress.
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gicznie. Szczególne znaczenie podczas przeprowadzania 
analiz przestrzennych mają źródła kartograficzne. W Ar-
chiwum Państwowym w Gdańsku znajduje się obszerny 
zbiór dostępny pod sygnaturą APG 300, 16: Mapy i Plany 
oraz APG 1121: Królewsko-Pruskie Fortyfikacje Miasta 
Gdańsk. Zbiory obejmują liczne rysunki, szkice, projek-
ty, plany oraz mapy całego obszaru Twierdzy Wisłoujście 
od XVII do XIX wieku. Źródła tej kategorii pozwalają 
w sposób szczegółowy prześledzić rozwój założeń obron-
nych usytuowanych po obu stronach Wisły, moderniza-
cję ich systemu oraz formy obiektów architektonicznych 
i ziemnych w poszczególnych okresach historycznych. 

Do źródeł kartograficznych, szczególnie ważnych 
z perspektywy badań Twierdzy Wisłoujście, zakwalifi-
kowano również te znajdujące się w Geheimes Staatsar-
chiv Preußischer Kulturbesitz w Berlinie. Wśród do tej 
pory rozpoznanych są plany i mapy skatalogowane w All-
gemeine Kartensammlung des Sttaatsarchivs Königsberg 
Spezialinventar Band 28 oraz Allgemeine Kartensamm-
lung Provitz Westpreußen Band 50. Poszczególne pozycje 
katalogowe opatrzone są często ogólnym opisem Plan der 
Festung Danzig, Plan der Danzig. Wśród występujących 
w zbiorze przedstawień Gdańska i ujścia Wisły są szkice 
poglądowe o znaczeniu militarnym oraz bardzo szczegó-
łowe plany poszczególnych założeń fortyfikacyjnych, pro-
jekty umocnień, rzuty, przekroje dzieł obronnych oraz 
inwentaryzacje budynków wchodzących w skład zabu-
dowy Twierdzy Wisłoujście. Bardzo przydatne w proce-
sie poznania i przyszłej próby odtworzenia części założeń 
fortyfikacyjnych w Wisłoujściu są plany i szkice poszcze-
gólnych dzieł obronnych. Przykładem jest szkic wzmoc-
nienia nabrzeża Bastionu Wiślanego Szańca Wschod-
niego (sygnatura G 70.441), rzuty Bastionów Fortu Car-
ré (sygnatura F 71.089/1-4) i plan Fortu Carré (sygnatu-
ra G 70.444). Ważne badawczo są również plany sytu-
acyjne z XIX wieku, w tym ujścia Wisły do Morza Bał-
tyckiego, ukazujące założenia obronne rozlokowane na 
brzegach Wisły, obejmujące Nowy Port oraz Westerplat-
te. Istotny poznawczo jest plan z 1844 roku przedstawia-
jący zabudowę Twierdzy Wisłoujście, z wyszczególnie-
niem traktów komunikacyjnych założenia, a także ukła-
du przestrzennego wsi Wisłoujście oraz dzielnicy Nowy 
Port (sygnatura B 70.101). 

Kolejnym analizowanym zespołem kartograficznym 
ujmującym obszar Twierdzy Wisłoujście jest zachowa-
ny zbiór graficzny Biblioteki Głównej Polskiej Akademii 
Nauk w Gdańsku. Do istotnych źródeł znajdujących się 
w Pracowni Kartografii BG PAN należą między innymi 
Plan von der Mindischen Situation des Nordes und We-
ster Jahr... z początku XVII wieku (sygnatura C I 53.29) 
oraz szczegółowy plan Fortu Carré autorstwa Schmidta 
z 1786 r. (sygnatura C I 53.37). 

Ze względu na dynamikę zmian, zachodzących 
w sposobach zagospodarowania obszaru całego założe-
nia Twierdzy Wisłoujście, źródła kartograficzne – szcze-
gólnie w odniesieniu do starszych okresów – są jedny-
mi z nielicznych ukazujących stan zabudowy obsza-
ru umocnień w konkretnych przedziałach czasowych. 

A separate category of archival materials is 
represented by cartographic and graphic sources. These 
are of great value in restoration work and in interpreting 
the structural remains revealed through excavation. 
Cartographic records are of particular importance for 
spatial analysis. An extensive collection of cartographic 
materials is held at the State Archive in Gdańsk under 
the references APG 300, 16: Mapy i Plany, and APG 
1121: Królewsko-Pruskie Fortyfikacje Miasta Gdańsk. 
These collections include numerous drawings, sketches, 
designs, plans and maps of the entire Wisłoujście Fortress 
complex dating from the 17th to the 19th century. The 
sources in this category allow for detailed assessment 
of the development of the fortifications on either side of 
the Vistula, the modernisation of this system of defences 
and the forms of architectural and earthwork features in 
various historical periods. 

Cartographic records of particular importance 
to studies of Wisłoujście Fortress include those held 
at the Prussian Privy State Archive, Berlin. Those 
identified to-date include plans and maps catalogued 
in Allgemeine Kartensammlung des Sttaatsarchivs 
Königsberg Spezialinventar Band 28 and Allgemeine 
Kartensammlung Provitz Westpreußen Band 50. 
Individual entries are often accompanied by the general 
caption Plan der Festung Danzig or Plan der Danzig. 
Representations of Gdańsk and the Vistula estuary 
found in this collection include sketches of military 
significance and very detailed plans of individual 
fortification systems, fortification designs, projections, 
cross-sections of defensive works and inventories of 
the buildings incorporated within Wisłoujście Fortress. 
Plans and sketches of individual defensive works will 
be of great use in gaining an understanding of parts of 
the fortification system at Wisłoujście and in any future 
reconstructions. This is exemplified by a sketch of the 
revetted embankment of the eastern sconce’s Wiślany 
bastion (ref. no. G 70.441), projections of the square fort’s 
bastions (ref. no. F 71.089/1-4), and a plan of the square 
fort (ref. no. G 70.444). Further significant cartographic 
evidence is provided by 19th-century situational maps 
depicting the area where the Vistula enters the Baltic, 
and the defences located along the banks of the Vistula, 
encompassing Nowy Port and Westerplatte. Another 
informative plan, dating from 1844, illustrates the layout 
of Wisłoujście Fortress, detailing its circulation routes 
and defensive structures, as well as the layout of the 
village of Wisłoujście and the Nowy Port district (ref. no. 
B 70.101). 

Analysis was also undertaken of a cartographic 
collection featuring the area around Wisłoujście 
Fortress, held at the Polish Academy of Sciences’ Gdańsk 
Library (BG PAN Library). Significant sources in the 
library’s Cartography Department include Plan von 
der Mindischen Situation des Nordes und Wester Jahr... 
dating from the early 17th century (ref. no. C I 53.29) and 
a detailed plan of the square fort drafted by Schmidt in 
1786 (ref. no. C I 53.37). 
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Jest to również kategoria źródeł najsilniej weryfikowana 
przez badania architektoniczne i archeologiczne. Prze-
prowadzone porównania tych kategorii źródeł dla Twier-
dzy Wisłoujście sugerują ostrożność w interpretacji da-
nych graficznych. Krytyka historycznych źródeł karto-
graficznych była już kilkakrotnie przeprowadzana na 
gruncie polskich badań (Kowalczyk 1996; Maciakow-
ska 2001; Maciakowska, Szymański 2004). Sformułowa-
ne wcześniej przez badaczy uwagi, dotyczące sposobów 
odwzorowań i przeznaczenia wykonywanego planu oraz 
związanej z tymi sytuacjami szczegółowości i dokładno-
ści źródeł, w pełni odnoszą się do badań zasobów doty-
czących Twierdzy Wisłoujście. Do tej pory nie przepro-
wadzono również kwalifikacji i kategoryzacji wszystkich 
zasobów kartograficznych związanych z tymi umocnie-
niami. Wskazana problematyka odnosi się ze szczegól-
nym naciskiem do planów sytuacyjnych oraz map i licz-
nych dla tego obszaru projektów. Rozstrzygnięcie tych 
kwestii, nawet w kontekście prowadzonych analiz archi-
tektonicznych i badań archeologicznych, nie zawsze jest 
możliwe. 

Znacząca liczba źródeł graficznych pochodzących 
z zasobów gdańskiego archiwum i biblioteki BG PAN zo-
stała poddana analizie w kontekście badań rozwoju for-
tyfikacji Gdańska i ujścia Wisły od XV do początku XIX 
wieku (Bukal 2012a). Nowymi, do tej pory nieanalizowa-
nymi zespołami graficznymi wykorzystanymi w procesie 
interpretacji wyników badań archeologiczno-architekto-
nicznych, są te z zasobów Geheimes Staatsarchiv Preußi-
scher Kulturbesitz w Berlinie2. 

W studiach nad dziejami Twierdzy Wisłoujście wy-
korzystano również analizy przedstawień ikonograficz-
nych. Są to sztychy, grafiki, fotografie oraz pocztówki. 
Najstarsze przedstawienie Twierdzy pochodzi z XVI wie-
ku i obecnie znajduje się w zbiorach Pracowni Grafiki 
BG PAN. Jest to miedzioryt ukazujący oblężenie Gdań-
ska przez Stefana Batorego w 1577 r., przedstawiający 
w szerszym kontekście XVI-wieczne założenia obronne 
Twierdzy. BG PAN dysponuje także reprodukcjami szty-
chów Aegidiusa Dickmanna, Gabriela Bodenehra oraz 
Matthaeusa Deischa. 

Uzupełnieniem tej kategorii źródeł są XVIII- i XIX-
wieczne ryciny z Kolekcji Grafiki Muzeum Historycz-
nego Miasta Gdańska (sygnatury MHMG/I/13, MHM-
G/I/42, MHMG/I/57, MHMG/I/64, MHMG/I/982). Wy-
konane różną techniką przedstawienia ikonograficzne 
ukazują założenia obronne w Wisłoujściu do XIX wieku. 
Są to źródła o często bardzo istotnej wartości estetycz-
nej i społecznej, a ich obecność i liczba akcentuje zainte-
resowanie Twierdzą Wisłoujście i podkreśla funkcje re-
prezentacyjne obiektu. Analogicznie do źródeł kartogra-
ficznych, niekiedy także w tej sytuacji podczas interpre-
tacji należy uwzględnić ich artystyczny, a nie dokumen-
tacyjny charakter. 

2 Kwerendę wykonali: Zdzisław Balewski oraz Katarzyna 
Krawczyk. 

Given the dynamic changes that have taken place 
in the development of the entire fortress complex, 
cartographic records are one of the few sources that show 
how this site was fortified during particular periods in 
its early history. It is cartographic materials which are 
most readily verified by architectural and archaeological 
findings. Comparative studies of cartographic sources 
for Wisłoujście Fortress suggest caution in their 
interpretation. A number of Polish research projects have 
focused on critiques of historical cartographic sources 
(Kowalczyk 1996; Maciakowska 2001; Maciakowska & 
Szymański 2004). The problems previously raised by 
researchers concerning the methods used for mapping, 
the time when a map was drawn and its intended 
purpose, as well as the effect that these factors had on 
the detail and accuracy of the resultant map, are equally 
pertinent to any study of sources relating to Wisłoujście 
Fortress. To-date no qualification or categorisation has 
been undertaken of all cartographic materials associated 
with these defences. The highlighted problems apply 
in particular to situational maps, plans and numerous 
designs for this site. Resolving these issues, even in the 
face of ongoing architectural analysis and archaeological 
investigation, is not always feasible. 

A significant number of graphic sources from the 
collections of the State Archive in Gdańsk and the BG 
PAN Library have been analysed as part of studies into 
the development of fortifications in Gdańsk and the 
Vistula estuary from the 15th to the early 19th century 
(Bukal 2012a). New, previously unexamined cartographic 
records used in interpreting the results of archaeological 
and architectural research have been identified in the 
collections of the Prussian Privy State Archive, Berlin.2 

Studies into the history of Wisłoujście Fortress have 
also been based on analysis of iconographic sources. 
These include engravings, prints, photographs and 
postcards. The earliest representation of the fortress 
dates from the 16th century and is currently held in 
the collections of the BG PAN Print Department. It is 
a copperplate depicting the siege of Gdańsk by Stefan 
Batory in 1577, which shows the fortress’s 16th-century 
defences in a broader context. The BG PAN Library also 
holds reproduction engravings by Aegidius Dickmann, 
Gabriel Bodenehr, Matthaeus Deisch. 

Other sources attributable to this category include 
18th- and 19th-century illustrations from the Prints 
Collection of the Historical Museum of Gdańsk (ref. nos. 
MHMG/I/13, MHMG/I/42, MHMG/I/57, MHMG/I/64, 
MHMG/I/982). These artworks, executed in various 
techniques, depict Wisłoujście’s defences up until the 19th 
century. These materials are often of great aesthetic and 
social value, whilst their presence and quantity reflects 
the interest taken in Wisłoujście Fortress, underlining its 
representative role. In consequence, as with cartographic 
records, the artistic rather than documentary nature of 

2 The archival search was carried out by Zdzisław Balewski and 
Katarzyna Krawczyk.
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Istotną i bezwzględnie dokumentacyjną rolę w roz-
poznaniu założenia obronnego w Wisłoujściu pełni do-
kumentacja fotograficzna. Z perspektywy badań dziejów 
obiektu użyteczne są szczególnie zdjęcia wykonane do 
połowy lat 30. XX wieku. Często fotografie z tego okre-
su ukazują nieistniejącą już dzisiaj zabudowę, jak przykła-
dowo: koszary napoleońskie na Szańcu Wschodnim, ko-
ściół pw. św. Olafa, zabudowę Fortu Carré oraz nieistnieją-
cą już wieś Wisłoujście. Analiza dokumentacji fotograficz-
nej pozwala również na odczytywanie społecznego kontek-
stu funkcjonowania Twierdzy po jej demilitaryzacji. Ta ka-
tegoria źródeł pozwala również na przyszłe rozważania do-
tyczące znaczenia całego założenia i jego odbioru społecz-
nego, przejawiającego się w dokumentacji w postaci przed-
stawień zagospodarowania części obiektów militarnych do 
funkcji rekreacyjnych czy działkowych. Bogate zbiory fo-
tografii z okresu międzywojennego stanowią część kolek-
cji ikonograficznej Herder-Institut w Marburgu. W skrom-
nym zakresie zaprezentowano je w publikacji fotografii lot-
niczej Gdańska i okolic (Barylewska-Szymańska, Szymań-
ski, Urban 2010: 46, 47). Dla okresu powojennego doku-
mentację posiada Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 
dysponując zbiorem negatywów prezentujących stan wy-
branych obszarów Twierdzy Wisłoujście w latach 70., 80., 
90. XX wieku. 

Kolejną kategorią źródeł ikonograficznych są dawne 
pocztówki. Są one cennymi danymi uzupełniającymi źró-
dła historyczne od czwartej ćwierci XIX wieku (Gieysz-
tor 1948; Kucharski 1987; Szymański 2001; Dunajski 
2013). Pierwsze prace systematyzujące historyczne foto-
grafie Gdańska ukazały się pod koniec lat 90. ubiegłe-
go wieku (Popiński 1996; 2000; Popiński, Hirsch 2002; 
Zimmermann 2008a; 2008b). Katalogowanie i komento-
wanie źródeł tej kategorii w odniesieniu do Gdańska leży 
przede wszystkim w gestii kolekcjonerów i pasjonatów. 
Znaczne zasoby źródłowe publikowane są w Internecie, 
służąc popularyzacji historii miasta. 

Analiza przedstawień na kartkach pocztowych po-
zwala na wnioski i uwagi przede wszystkim o zagospo-
darowaniu przestrzeni, cechach stylowych budynków 
oraz z zakresu socjologii kultury (Kowalewski 2014; Póc-
sik, Kiss, Karancsi 2014). Wśród zbiorów Instytutu Ar-
cheologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Muzeum 
Historycznego Miasta Gdańska oraz egzemplarzy publi-
kowanych najstarsze datowane przedstawienia Twier-
dzy Wisłoujście pochodzą z roku około 1899. Na pocz-
tówkach z okresu do około lat 20. XX wieku najczęściej 
przedstawiano widoki całych założeń lub detali architek-
tonicznych Fortu Carré oraz częściowej zabudowy Szań-
ca Wschodniego. Najważniejszymi wydawnictwami gra-
ficznymi ukazującymi widoki Twierdzy Wisłoujście były: 
Carla Bernhard, Gdańsk; A. Zimmermann, Gdańsk; 
William Stobbies, Nowy Port; Dr. Trenkler, Lipsk; Sten-
gel & Co, Drezno, W. F. Burau, Gdańsk. Umieszczanie 
założeń Twierdzy Wisłoujście na pocztówkach wiąże się 
zapewne z faktem spełniania przez nią roli atrakcji tu-
rystycznej. Do pierwszej dekady XX wieku odnajduje-
my na drukach również akcenty militarne o charakterze  

these sources should also be taken into account when 
interpreting them. 

Photographic evidence plays a vital and indisputably 
documentary role in evaluating the system of defences 
at Wisłoujście. Images taken up until the mid-1930s are 
particularly useful in examining the fortress’s history. 
Photographs of this period often depict structures 
which do not survive to this day, such as the Napoleonic 
barracks of the Eastern Sconce, St Olaf’s Church, the 
Fort Carré and the no longer extant village of Wisłoujście. 
Analysis of photographic records also gives an insight 
into the social context of the Fortress’s role after its 
demilitarisation. In addition, this category of sources 
provides grounds for future reviews of the significance of 
this site and its public perception, evidenced in historical 
records in the form of proposals for the adaptation of 
some of the military facilities for recreational purposes or 
as land plots. An extensive photographic collection from 
the interwar period constitutes part of the iconographic 
collections of the Herder Institute in Marburg. They have 
been showcased on a very modest scale in a publication 
of aerial photographs of Gdańsk and its environs 
(Barylewska-Szymańska, Szymański, Urban 2010: 46, 
47). Materials dating from the post-war period can be 
found at the Historical Museum of Gdańsk, which holds 
a collection of negatives depicting the state of certain 
parts of Wisłoujście Fortress in the 1970s ’80s and ’90s. 

Old postcards represent another category of icono-
graphic materials. Like photographs, they constitute 
a valuable supplementary source of data from the 
mid-1870s onwards (Gieysztor 1948; Kucharski 1987; 
Szymański 2001; Dunajski 2013). The first publications 
systematising historical photographs of Gdańsk ap-
peared in the late 1990s (Popiński 1996; 2000; Popiński 
& Hirsch 2002; Zimmermann 2008a; 2008b). In the case 
of Gdańsk, cataloguing these materials and commenting 
on them lies primarily in the domain of collectors and 
aficionados. Large numbers of these sources have been 
published on the Internet, thus popularising the city’s 
history.

Analysing images captured in postcards allows 
inferences to be made and conclusions to be drawn 
about spatial planning, the stylistic features of buildings 
and the sociology of culture (Kowalewski 2011; 
Pócsik, Kiss, Karancsi 2014). The earliest depictions 
of Wisłoujście Fortress found among published images 
and those held in the collections of the Institute of 
Archaeology and Ethnology, University of Gdańsk, and 
the Historical Museum of Gdańsk date from around 
1899. Most postcards printed up until the 1920s show 
either the whole fortified site or architectural details of 
the square fort, some also showing the eastern sconce. 
Noteworthy graphic art publishers who printed images of 
Wisłoujście Fortress include: Carla Bernhard, Gdańsk; 
A. Zimmermann, Gdańsk; William Stobbies, Nowy 
Port; Dr. Trenkler, Leipzig; Stengel & Co, Dresden, and 
W. F. Burau, Gdańsk. The choice of Wisłoujście Fortress 
as a subject for postcards probably stemmed from the 
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propagandowym. Z perspektywy badawczej wydaje się, 
że przydatność tej kategorii źródeł graficznych nie zo-
stała wystarczająco wykorzystana. W kompilacji z wy-
nikami badań archeologicznych najszerszym zastosowa-
niem tej kategorii źródeł była interpretacja odsłoniętych 
obiektów w kontekście zagospodarowania przestrzeni 
oraz możliwość odtworzenia detali architektonicznych 
poszczególnych budynków. 

Ostatnią kategorią archiwaliów są źródła narracyjne. 
Są to przede wszystkim relacje z podróży i wizyt w Twier-
dzy. Do interesujących poznawczo należą relacje Charle-
sa Ogiera czy Stanisława Fiszera (Ogier 1953; Fabiani-
Madeyska 1957; Kizik 2009). Zostały one opatrzone ko-
mentarzem badaczy, jednak – jak wskazują sami glosato-
rzy – pełen potencjał tej kategorii źródeł nie został do tej 
pory wykorzystany. 

Drugą kategorią materiałów do poznania dziejów 
Twierdzy Wisłoujście są opracowania naukowe. Biblio-
grafia Twierdzy Wisłoujście jest bardzo bogata ze wzglę-
du na popularność zagadnień dotyczących fortyfikacji 
Gdańska. Pierwsze szersze opracowania pochodzą z po-
łowy XIX wieku. Wśród ważniejszych należy wymie-
nić studium Karla Hoburga z 1852 r. Geschichte der Fe-
stungswerke Danzigs oraz Geschichte der Festungen Dan-
zig und Weichselmünde bis zum Jahre 1814 in Verbindung 
mit der Kregsgeschichte der freien Stadt Danzig Gustava 
Köhlera z 1893 roku. Obaj badacze przeprowadzili ana-
lizy założeń fortyfikacyjnych w oparciu o badania źródeł 
archiwalnych. Późniejsze prace w dużej mierze powiela-
ją ustalenia wskazanych badaczy lub wzmiankują o zało-
żeniach obronnych Wisłoujścia ogólnie w kontekście hi-
storii Gdańska (Hirsch 1847; Hoening 1886; Cuny 1910; 
Kloeppel 1937; Simson 1967; Keyser 1972). 

Kierunek badań podjęty przez niemieckich autorów 
był jednym z podstawowych nurtów naukowych docie-
kań kontynuowanych i uzupełnianych przez polskich ba-
daczy w okresie powojennym. Studia urbanistyczne ob-
szaru umocnień Wisłoujścia oraz szczegółowe badania 
architektoniczne poszczególnych dzieł obronnych rozpo-
czął w latach powojennych Jerzy Stankiewicz, profesor 
na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej (Stan-
kiewicz 1956; 1958; 1960; 1978; Stankiewicz, Szermer 
1959). Problematykę badań nowożytnych fortyfikacji 
uzupełniali i rozwijali także Grzegorz Bukal, Maria Lu-
dwika Lewicka oraz Andrzej Zbierski (Zbierski 1980; Le-
wicka-Cempa 1998; Lewicka 2009; Bukal 2004; 2007; 
2009; 2012a; 2012b). Wśród prac dotyczących bardzo 
szczegółowych zagadnień związanych z zagospodarowa-
niem przestrzennym umocnień Wisłoujścia są opraco-
wania dotyczące proweniencji projektów założenia Fortu 
Carrè i koncepcji przestrzennej jego wewnętrznej zabu-
dowy (Lewicka-Cempa 1998; Hirsch 2000). Syntetyczne 
i najnowsze z perspektywy stanu badań, oparte na źró-
dłach archiwalnych i bogatej bibliografii, jest opracowa-
nie ukazujące rozwój zabudowy Wisłoujścia od XV do 
początku XIX wieku w kontekście nowożytnych umoc-
nień Gdańska i ujścia Wisły (Bukal 2012b). 

fact that it was a tourist attraction. Up until the 1910s 
these postcards also featured elements of military 
propaganda. The research potential of this particular 
category of sources does not appear to have been fully 
exhausted. They were most widely used in combination 
with archaeological evidence to help interpret excavated 
features in terms of the site’s layout, and also helped in 
determining architectural details of individual buildings. 

The final category of archival materials is represented 
by narrative sources. These are principally accounts 
of journeys and visits to the fortress. Those related by 
Charles Ogier and Stanisław Fiszer are of particular 
interest (Ogier 1953; Fabiani-Madeyska 1957; Kizik 
2009). They have been provided with commentaries by 
scholars, though as they themselves concede, the full 
potential of these sources has yet to be realised. 

The second category of materials providing an 
insight into the history of Wisłoujście Fortress consists 
of academic studies. Wisłoujście Fortress has a very rich 
bibliography because issues relating to fortifications in 
Gdańsk have been the focus of much research. The first 
wider studies date from the mid-19th century, the most 
notable including Geschichte der Festungswerke Danzigs, 
by Karl Hoburg, published in 1852, and Gustav Köhler’s 
Geschichte der Festungen Danzig und Weichselmünde bis 
zum Jahre 1814 in Verbindung mit der Kregsgeschichte 
der freien Stadt Danzig, dating from 1893. Both scholars 
carried out their analyses of the fortified complex based 
on studies of archival sources. Later works largely 
duplicate the findings of Hoburg and Köhler, or refer 
to Wisłoujście’s defences in the general context of the 
history of Gdańsk (Hirsch 1847; Cuny 1910; Kloeppel 
1937; Simson 1913–1918; 1967; Keyser 1972). 

The direction of research adopted by German authors 
was one of the main trends continued and expanded 
on by Polish researchers in the post-war period. Urban 
studies of the fortifications at Wisłoujście and detailed 
architectural surveys of individual defensive works 
were instigated after the Second World War by Jerzy 
Stankiewicz, a professor at the Faculty of Architecture 
of Gdańsk University of Technology (Stankiewicz 1956; 
1958; 1960; 1978; Stankiewicz, Szermer 1959). Research 
on the post-medieval fortifications was also carried out 
by Grzegorz Bukal, Maria Ludwika Lewicka and Andrzej 
Zbierski (Zbierski 1980; Lewicka-Cempa 1998; Lewicka 
2009; Bukal 2004; 2006; 2007; 2012a; 2012b). Very 
specific issues relating to the layout of the fortifications 
at Wisłoujście are addressed in studies concerning 
the provenance of designs for the square fort and its 
interior (Lewicka-Cempa 1998; Hirsch 2000). The most 
recent overview, based on archival evidence and a rich 
bibliography, is a study presenting the development of 
Wisłoujście’s built environment from the 15th to the early 
19th century in the context of the post-medieval defences 
of Gdańsk and the Vistula estuary (Bukal 2012b). 
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Drugim kierunkiem studiów związanych z dzieja-
mi twierdzy są te z zakresu badań społecznych (Fabia-
ni-Madeyska 1957; 1976; Bogucka 1997; Kizik 2009; 
Chodyński 2000). Podstawą wymienionych opracowań 
są opisane wcześniej dokumenty rękopiśmienne doty-
czące Twierdzy Wisłoujście. Badania życia codziennego 
dawnych mieszkańców tego terenu są pomimo wskaza-
nej literatury wciąż najmniej zaawansowanymi studia-
mi. Stan taki wynika z ogromu dokumentów, które coraz 
rzadziej stanowią przedmiot zainteresowań badawczych, 
wciąż skrywając niezmierny potencjał informacji. 

Omówione kategorie źródeł archiwalnych oraz opra-
cowań tworzących bibliografię Twierdzy Wisłoujście po-
służyły interpretacji części wyników prezentowanych 
badań archeologicznych. Rozpoczęte studia pozwolą 
w przyszłości w wyniku ścisłej korelacji źródeł i ich wza-
jemnej weryfikacji uszczegółowić obrazy z przeszłości 
tego obszaru i – wpływając na lepsze zrozumienie miej-
sca – odtworzyć lub stworzyć nowe wydarzenia, akcentu-
jące atrakcyjność tego terenu.

Social research is another field of study associated 
with the fortress’s history (Fabiani-Madeyska 1957; 1976; 
Biernat 1959; Bogucka 1997; Kizik 2009; Chodyński 
2000). These studies are based on the aforementioned 
manuscripts relating to Wisłoujście Fortress. Despite the 
earlier cited literature, the daily life of those who lived in 
this area remains the least advanced aspect of research. 
This stems from the plethora of documents, which are 
increasingly less often the focus of research interests, 
and still conceal a potential mine of information. 

The outlined categories of archival materials and 
studies constituting a bibliography for Wisłoujście 
Fortress were used as the basis for interpreting some of 
the excavation results presented herein. Close correlation 
and reciprocal verification of all available sources will 
in future produce a more complete picture of this area’s 
past as more details emerge through ongoing research. 
This will in turn lead to a better understanding of the 
site that will allow us to create new attractive events for 
community.
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Abstrakt:
Ujście Wisły nabrało szczególnego znaczenia wraz z powstaniem portu gdańskiego: zbudowano 

tu latarnię morską, a ponadto miejsce to zaczęło pełnić rolę punktu strategicznego, służącego obro-
nie żeglugi gdańskiej. Obecność zakonu krzyżackiego przyczyniła się do powstania w Wisłoujściu 
założenia o charakterze obronnym, które przez następców było rozbudowywane i zmieniane aż do 
końca XIX w. O jego przydatności i skuteczności w warunkach wojennych świadczą opisy licznych 
konfliktów, które dotknęły Gdańsk na przestrzeni wieków i w których twierdza odegrała istotną 
rolę. Prace rewitalizacyjne i konserwatorskie, konsekwentnie prowadzone od lat sprawiły, że mimo 
znacznych zniszczeń, które dotknęły ten unikatowy w skali europejskiej obiekt, twierdza pozostaje 
nadal wyjątkowym miejscem na historyczno-turystycznej mapie Polski.

Słowa kluczowe:
Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, fortyfikacje, architektura obronna, historia

Abstract:
The Vistula estuary took on a particular significance with the establishment of a port in Gdańsk: 

a lighthouse was raised at the site and, moreover, it became a strategic location providing protection 
for Gdańsk’s shipping. The presence of the Teutonic Knights led to the construction of defences 
at Wisłoujście, which were successively extended and remodelled by future generations up until 
the end of the 19th century. The usefulness and effectiveness of these defences during warfare is 
evidenced by descriptions of the numerous conflicts that beset Gdańsk over the centuries, and in 
which the fortress played a key role. Revitalisation and conservation work, which has been carried 
out consistently over the years, has ensured that, despite the significant damage which this unique 
fortress has incurred, it remains one of Poland’s exceptional historical sites and visitor attractions.

Keywords:
Gdańsk, Wisłoujście Fortress, fortifications, military architecture, history
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Dzieje Twierdzy do końca XIX w.
Twierdza Wisłoujście to miejsce, które od dawna cie-

szy się niegasnącym zainteresowaniem historyków, ar-
cheologów oraz architektów. Efektem jest rosnąca licz-
ba analiz i opracowań naukowych. Badania archeolo-
giczne prowadzone na terenie Twierdzy Wisłoujście w la-
tach 2013–2014 pozwoliły pozyskać nowe informacje, 
uzupełniające dotychczasową wiedzę na temat histo-
rii obiektu. Dla właściwego interpretowania tych wyni-
ków konieczne jest ukazanie szerszego tła historycznego. 
Ważnym celem niniejszego opracowania jest uporządko-
wanie, uzupełnienie i podsumowanie stanu wiedzy na 
temat całego obiektu, przy czym nacisk został położony 
przede wszystkim na wydarzenia historyczne, które mo-
głyby mieć szczególne znaczenie podczas analizy wyni-
ków badań archeologicznych, przedstawionych w dalszej 
części publikacji.

Ze względów bezpieczeństwa ujście Wisły było dla 
portu gdańskiego miejscem szczególnie istotnym. Za-
pewnienie bezpiecznej żeglugi statkom wpływającym 
do Gdańska i wypływającym z portu stanowiło priorytet 
władz miejskich. Z tego względu wielu badaczy historii 
Wisłoujścia przypuszcza, że w tym miejscu już w XIII w. 
funkcjonowała strażnica, strzegąca wejścia do portu 
gdańskiego (Balewski 2000: 20, Zbierski 2000: 37), do 
tej pory jednak tej hipotezy nie potwierdzają żadne źró-
dła historyczne ani archeologiczne. Najwcześniejsza zna-
na wzmianka źródłowa pochodzi z Kämmereibuch (księ-
gi kamlarii miasta Gdańska) z lat 1379–1382 i infor-
muje, że w 1379 r. w Wisłoujściu znajdowała się siedzi-
ba urzędnika krzyżackiego zwanego „mistrzem ujścia” 
(Mündemeister). Mistrz ujścia podlegał komturowi gdań-
skiemu i zajmował się pobieraniem opłat celnych od stat-
ków, które przypływały do Gdańska (Foltz 1912: 21, 41). 
Kolejna wzmianka odnosząca się do średniowiecznych 
dziejów dotyczy zniszczenia obiektu w 1433 r. w wyniku 
rejzy husyckiej (Hoburg 1852: 119). Z XV-wiecznej kro-
niki gdańskiej, opublikowanej przez Johanna Lindaua 
wynika, że strażnica została odbudowana i ponownie 
zniszczona w czasie silnej burzy w nocy z 16 na 17 listo-
pada 1465 r. (Lindau 1870: 596, 626–627).

Najstarszą murowaną budowlę w zespole Twierdzy 
Wisłoujście wzniesiono w 1482 r. i była to ceglana, cy-
lindryczna wieża, która od tego momentu pełniła funk-
cję latarni morskiej oraz strażnicy. Jej wysokość wyno-
siła 60 stopni, co oszacowano na 12–20 m (Stankiewicz 
1956a: 120). Zastosowanie cylindrycznej formy uczyniło 
wieżę bardziej wytrzymałą na ostrzał. Na szczycie praw-
dopodobnie znajdował się żelazny kosz na wysięgniku, 

The history of the fortress up until 
the end of the 19th century
Wisłoujście Fortress has long been a subject of interest 

among historians, archaeologists and technological 
scientists. This undiminished curiosity has resulted in 
a growing number of analyses and specialist studies. 
Archaeological work carried out at Wisłoujście Fortress 
during 2013–2014 yielded fresh evidence adding to 
existing knowledge of the site’s history. An outline of 
its broader historical background is needed in order to 
accurately interpret the excavation results. A key aim of 
this study is to put in order, update and summarise what 
is currently known about the whole site. The focus is 
primarily on historical events that could be of particular 
significance in analysing the results of archaeological 
work presented later in this volume. 

The Vistula estuary was a particularly strategic 
location for the safety of the developing port of Gdańsk. 
The need to ensure safe navigation for ships entering and 
leaving Gdańsk was a priority for the city authorities. It 
is for this reason that many historians who have studied 
Wisłoujście believe that by the 13th century there was 
already a watchtower at this site, guarding the entrance 
to the port (Balewski 2000: 20, Zbierski 2000: 37); 
however, no historical or archaeological evidence to 
support this hypothesis has been found so far. The earliest 
mention of the watchtower in written sources features in 
the Kämmereibuch (the ledger of Gdańsk’s city council 
treasury) for the years 1379–1382, which records that 
in 1379 Wisłoujście was the seat of a Teutonic official 
known as the ‘estuary master’ (Mündemeister). The 
estuary master was subordinate to Gdańsk’s Teutonic 
commander and was responsible for the collection of 
customs duties from ships calling at Gdańsk (Foltz 1912: 
21, 41). A further reference regarding the watchtower’s 
medieval history relates to its destruction in 1433 as 
a result of a Hussite raid – or chevauchée (Hoburg 1852: 
119). The 15th-century chronicle of Gdańsk by Johann 
Lindau implies that the watchtower was rebuilt and once 
again destroyed during a heavy storm on the night of 16–
17 November 1465 (Lindau 1870: 596, 626–627).

The earliest masonry building of the Wisłoujście 
Fortress complex was raised in 1482; it was a cylindrical, 
brick-built tower which from that moment onwards 
served as a lighthouse or watchtower. It stood 60 degrees 
tall – a height which has been estimated at 12–20 m 
(Stankiewicz 1956a: 120). Its cylindrical form made the 
tower more resistant to ballistic attack. An iron brazier in 
which a signalling fire was lit was probably mounted on 
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w którym palono ogień sygnalizacyjny (Balewski 2000: 
20). W pobliżu twierdzy rozpoczęto także budowę mola, 
które miało spełniać funkcję falochronu przy wejściu do 
portu i ochraniać tor wodny przed zamuleniem. Jako ele-
ment umocnień brzegowych zastosowano kaszyce, czy-
li duże, drewniane skrzynie wypełnione ziemią oraz gła-
zami (Hoburg 1852: 120–123; Köhler 1893a: 177–178; 
Zbierski 2000: 39–40). Rozwiązanie to okazało się nie-
wytrzymałe, ponieważ już 15 września 1497 r. umocnie-
nia zostały zniszczone przez sztorm. Zagrożenie wojną 
z Krzyżakami stanowiło powód do budowy drewnianych 
umocnień wypełnionych kamieniami (tzw. blokhauzu). 
Miały one powstać w roku 1517 albo 1518 w pobliżu albo 
wokół wieży. Według Hoburga w ścianach blokhauzu 
miały znajdować większe otwory strzelnicze dla artyle-
rii oraz mniejsze dla strzelców. Prace budowlane prowa-
dzili mistrzowie Hans Drosz, Mark Grülle, Eduard Moor 
i Arend van der Schelling (Hoburg 1852: 123–124; Stan-
kiewicz 1956a: 122; Bukal 2012: 61).

Na miejscu rozebranego w 1562 r. blokhauzu został 
wybudowany na planie koła tzw. Wieniec, czyli trójkon-
dygnacyjna, murowana wieża artyleryjska, która otacza-
ła znajdującą się wewnątrz latarnię. Wieniec był podpiw-
niczony, zaopatrzony w wąskie, sklepione kazamaty, słu-
żące jako ciąg komunikacyjny wewnątrz budynku, a tak-
że jako magazyn sprzętu. Na całym jego obwodzie roz-
mieszczono stanowiska artyleryjskie, z których moż-
na było ostrzeliwać wroga z kilkunastu dział, znajdują-
cych się na dwóch dolnych kondygnacjach. Powyżej dru-
giej kondygnacji znajdował się nadwieszony ganek prze-
znaczony dla strzelców z bronią lekką. Średnica Wieńca 
wynosiła ok. 31 m, a grubość ścian ok. 1,5 m (Balewski 
2000: 21; Bukal 2009b: 33). Prawdopodobnie za część 
prac budowlanych, w tym wykonanie kamiennych kon-
sol pod najwyższą kondygnacją, odpowiadał budowniczy 
Daniel Dirksen (Dirk Daniels) (Hirsch 2000: 56–57).

Wieniec okazał się rozwiązaniem niewystarczają-
cym i w 1573 r. rozpoczęto jego rozbudowę, zakończo-
ną w 1577 r. Otoczono go tymczasowymi, ziemno-drew-
nianymi fortyfikacjami na planie czworoboku, mający-
mi charakter bastionowy. Bastiony połączone zostały ze 
sobą wałem ziemnym, zabezpieczone wysoką palisadą 
i otoczone fosą wypełnioną wodą z Wisły. Bastiony i wał 
posiadały oskarpowania z przedpiersiami i baterie w ka-
zamatach (Köhler 1893a: 228–229; Hoburg 1852: 124). 
Za prace budowlane w tym okresie odpowiedzialny był 
prawdopodobnie Jan Kramer (Bukal 2009b: 34).

W 1577 r. w wyniku konfliktu króla Stefana Batore-
go z władzami Gdańska doszło do ostrzału artyleryjskie-
go, prowadzonego głównie z lewego brzegu Wisły. Pomi-
mo znacznych zniszczeń, które objęły latarnię, Wieniec 
oraz blokhauzy, Twierdzy nie udało się zdobyć. W celu jej 
odbudowy oraz przywrócenia funkcjonalności 18 czerw-
ca 1582 roku powołano komisję, która przeprowadziła 
wizję lokalną i ustaliła kierunek rozbudowy Twierdzy. 
Do prac przystąpiono w 1584 r., odbudowując Wieniec, 
a następnie Wieżę (Hoburg 1852: 125–126).

a pole at the top of the tower (Balewski 2000: 20). Work 
also began on the construction of a jetty near the fortress, 
which was to act as a breakwater at the entrance to the 
port and prevent the fairway from silting up. Caissons 
– large, timber boxes filled with earth and boulders – 
were used as part of the shoreline revetments (Hoburg 
1852: 120–123; Köhler 1893a: 177–178; Zbierski 2000: 
39–40). They did not prove to be very durable, as by 
15 September 1497 the revetments had already been 
damaged by a storm. The threat of war with the Teutonic 
Order prompted the construction of timber construction 
filled with stones (known as a blockhaus). They were 
built in either 1517 or 1518, near or around the tower. 
According to Hoburg, the Blockhaus walls were provided 
with embrasures for artillery fire and loopholes for 
infantry fire. Construction work was overseen by the 
master builders Hans Drosz, Mark Grülle, Eduard Moor 
and Arend van der Schelling (Hoburg 1852: 123–124; 
Stankiewicz 1956a: 122; Bukal 2012: 61).

In 1562 the dismantled blockhaus was replaced by 
a ring of fortifications known as the Ring (‘wreath’) – 
a three-storey, brick-built artillery tower which encircled 
the lighthouse. The Ring had cellars with narrow, 
vaulted casemates that served as connecting passages 
within the building and as equipment stores. Artillery 
emplacements for several dozen guns were positioned 
around the entire perimeter, on the two lowermost 
storeys. Above the second storey was a projecting gallery 
designed for the use of light weapons. The Ring had 
a diameter of approximately 34 m, a height of around 
31 m, and its walls measured around 1.5 m thick 
(Balewski 2000: 21; Bukal 2009b: 33). The builder 
Daniel Dirksen (Dirk Daniels) was probably responsible 
for part of this building’s construction, including the 
stone corbel below the top storey (Hirsch 2000: 56–57).

The Ring proved an inadequate solution, and in 
1573 work began on its expansion, which was completed 
in 1577. The structure was bounded by a square of 
temporary earth-and-timber bastioned fortifications. The 
bastions were linked by an earthen rampart protected 
by a tall palisade and surrounded by a ditch filled with 
water from the Vistula. The bastions and ramparts had 
counterscarps with breastworks and batteries located in 
the casemates (Köhler 1893a: 228–229; Hoburg 1852: 
124). Jan Kramer was probably responsible for the 
construction work during this period (Bukal 2009b: 34).

In 1577 conflict between King Stefan Batory and 
Gdańsk’s city authorities led to an artillery assault, 
conducted principally from the left bank of the Vistula, 
which reduced the fortress to ruins. Despite serious 
damage to the lighthouse, the Ring and the blockhauses, 
the fortress remained unconquered. In order to rebuild 
and restore it to working order, on 18 June 1582 
a committee was appointed which conducted a site visit 
and determined the direction of development for the 
fortress. In 1584 work began on the reconstruction of 
the Ring and subsequently, the Tower (Hoburg 1852: 
125–126).
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Przeprowadzona w latach 1586–1602 kolejna od-
budowa i rozbudowa Twierdzy Wisłoujście pozostawi-
ła liczne informacje w miejskich księgach rachunko-
wych (Köhler 1893a: 278–279). Dotychczasowe założe-
nie otoczono fortem na planie kwadratu, zwanym Fortem 
Carré. Zbudowano cztery bastiony: Artyleryjski, Ostro-
róg, Południowo-Wschodni i Furtę Wodną, a ich kształt 
wzorowano na podobnych budowlach włoskich (Bukal 
2009b: 34). Zachodni bok fortu oparty był na brzegu Wi-
sły, natomiast od wschodu przylegał do wieży oraz Wień-
ca rozległy dziedziniec. Z dziedzińca można było się do-
stać do kazamat czterech bastionów oraz podjazdami na 
nasypy ziemne na bastionach (Balewski 2000: 23). Ba-
stion Artyleryjski powstał najwcześniej, bo w 1586 r., 
natomiast bastiony Ostroróg, Południowo-Wschodni  
i Furta Wodna zostały wybudowane w 1587 r. W pra-
wym czole bastionu Furta Wodna znajdowało się wyj-
ście na zewnątrz fortu, do przybijających w tym miejscu 
statków. Wszystkie bastiony były połączone ze sobą od-
cinkami wałów, a całość otaczała fosa wypełniona wo-
dami Wisły. Mury bastionów miały ok. 5,5 m grubości. 
Znajdujące się wewnątrz kazamaty służyły jako magazy-
ny, schrony i izby działowe. W trakcie rozbudowy Wieża 
została podwyższona o trzy kondygnacje (11 m) i zwień-
czona renesansowym hełmem oraz galeryjką dla straż-
ników. Główne wejście do fortu znajdowało się  w po-
łudniowo-wschodniej części. Na jego granitowym porta-
lu została umieszczona data „1602” (Stankiewicz 1956a: 
126–128; Koperkiewicz 1998: 21). Za prace fortyfikacyj-
ne prowadzone w tamtych latach prawdopodobnie od-
powiadali budowniczy króla duńskiego Anton van Ob-
berghen oraz Jan Schneider z Lindau (Lewicka-Cempa 
1998). Warto dodać, że 4 sierpnia 1594 roku z polecenia 
rady miasta Twierdzę wyposażono w nową, spiżową szro-
townicę z łożem, a 8 lipca 1597 r. dostarczono trzy kolej-
ne (Chodyński 2009: 113–114). Inwentarz z 1618 r. wśród 
pomieszczeń, które znajdowały się w Wieńcu po jego od-
budowie, wymienia pokoje oficerskie, kantynę, piekarnię 
oraz kuchnię (Chodyński 2000: 94).

Rosnące zagrożenie ze strony floty szwedzkiej było 
kolejnym powodem znaczącej rozbudowy Twierdzy. Pra-
ce prowadzone w latach 1624–1627 obejmowały przede 
wszystkim rozbudowę ziemnych umocnień typu holen-
derskiego. Twierdza została powiększona o tzw. Sza-
niec Wschodni, w którego skład wchodziło pięć bastio-
nów: Pucki, Ostroróg, Świński Łeb, Bielnik oraz Wiśla-
ny. Cały szaniec otaczała fosa wypełnioną wodą z Wisły. 
Na jego teren można było się dostać przez wjazd zlokali-
zowany między bastionami Bielnikiem i Wiślanym. Roz-
budową kierował prawdopodobnie holenderski inżynier 
Piotr Janssen z Veert (Balewski 2000: 23). W 1627 r. na 
drugim brzegu Wisły zbudowano tzw. Szaniec Zachod-
ni, który zabezpieczał Twierdzę od tamtej strony (Biskup 
2000: 62). W 1639 r. został on powiększony o niewiel-
kie skrzydłowe baterie po obu stronach szyi (ryc. 6). Ko-
lejny etap rozbudowy nastąpił w 1648 r., kiedy to na po-
łudnie od Szańca Wschodniego wykonano dzieło rogowe 
nazwane Szańcem Kleszym (Bukal 2012: 134). 

Further episodes of rebuilding and development that 
took place at Wisłoujście Fortress during 1586–1602 
left plenty of evidence in the city ledgers (Köhler 1893a: 
278–279). The existing complex was enclosed by a Fort 
Carré. Four bastions were built: Artyleryjski, Ostroróg, 
Południowo-Wschodni and Furta Wodna, their shape 
having been modelled on similar Italian designs (Bukal 
2009b: 34). The western flank of the fort bordered the 
Vistula, its eastern side abutting the tower and the 
extensive courtyard of the Ring. The casemates of all 
four bastions could be accessed from the courtyard, 
from which ramps also led to the earthen mounds 
at the top of each bastion (Balewski 2000: 23). The 
Artyleryjski bastion was the first to be built, in 1586, 
whilst the Ostroróg, Południowo-Wschodni and Furta 
Wodna bastions were raised in 1587. The right face of 
the Furta Wodna bastion featured an exit leading out of 
the fort to a mooring location for ships. The bastions were 
connected by a series of ramparts, and the entire complex 
was surrounded by a ditch filled with water from the 
Vistula. The bastion walls were around 5.5 m thick. The 
casemates inside the bastions were used as storerooms, 
shelters and gun chambers. During the fortress’s 
expansion three storeys were added to the tower (raising 
its height to 11 m), which was topped with a Renaissance 
turret and a gallery for guardsmen. The main entrance 
to the fort was on its south-east side. The year ‘1602’ was 
carved on its granite portal (Stankiewicz 1956a: 126–
128; Koperkiewicz 1998: 21). The fortifications of this 
period were probably the work of Anthonis van Opbergen 
and Hans Schneider of Lindau, architects to the king of 
Denmark (Lewicka-Cempa 1998). A fact worth noting is 
that on 4 August 1594, on the orders of the city council, 
the fortress was equipped with a new carriage-mounted, 
muzzle-loading, grapeshot cannon made of gunmetal, 
with a further three being supplied on 8 July 1597 
(Chodyński 2009: 113–114). Among the rooms within 
the Ring, after its reconstruction, an inventory of 1618 
lists officers’ quarters, a mess, a bakery and a kitchen 
(Chodyński 2000: 94).

The growing threat from the Swedish fleet was 
another reason for the significant expansion of the 
fortress. Work carried out during 1624–1627 focused 
primarily on extending earthworks representing the 
Dutch school of fortification. The fortress was expanded 
by the addition of an Eastern Sconce (Szaniec Wschodni), 
which comprised five bastions: Pucki, Ostroróg, Świński 
Łeb, Bielnik and Wiślany. The entire sconce was 
surrounded by a ditch filled with water from the Vistula. 
It was accessed through an entrance located between the 
Bielnik and Wiślany bastions. This expansion project was 
probably overseen by the Dutch engineer Peter Jansen 
de Weert (Balewski 2000: 23). In 1627 a Western Sconce 
(Szaniec Zachodni) was built on the opposite bank of the 
Vistula to protect the fortress from the west (Biskup 
2000: 62). In 1639 it was enlarged by the addition of 
small wing batteries on either side of the gorge (Fig. 6). 
The next stage of expansion took place in 1648, when 
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Znaczna rozbudowa Twierdzy skutkowała ograni-
czeniem roli militarnej Wieńca i wzrostem liczby zało-
gi. Prawdopodobnie już w 1 poł. XVII w. Wieniec został 
otoczony łukiem piętnastu jednopiętrowych kamieniczek 
przeznaczonych na koszary. Kamienice posiadały drew-
niane stropy i trójkątne szczyty, zakończone pinaklami, 
a także oddzielne wejście do pomieszczenia parterowe-
go. W XVIII w. jedna z kamienic po południowej stronie 
Wieńca funkcjonowała jako dom komendanta. W jej po-
bliżu znajdował się stojący osobno, ale przylegający do 
Wieńca budynek „apteki”. Prawdopodobnie było to labo-
ratorium, w którym produkowano materiały wybuchowe 
(Bukal 2012: 225). Kazamaty znajdujące się pod Wień-
cem zostały włączone do pomieszczeń mieszkalnych (Ko-
perkiewicz 1998: 21–22). W kurtynie wschodniej, między 
bastionami Ostroróg i Południowo-Wschodnim, wybudo-
wano jednopiętrowy budynek koszar. Natomiast w kurty-
nie zachodniej, między Wieńcem a wejściami do bastio-
nów Furta Wodna i Artyleryjskiego, wzniesiono niewiel-
kie, piętrowe budynki. Jeden z nich był w XVIII w. do-
mem porucznika artylerii (Bukal 2012: 227–228).

W latach 1651–1652 zabezpieczono kurtynę mię-
dzy bastionami szańców Wschodniego, Ostroróg i Świń-
ski Łeb, budując przed nią rawelin Na Plaży. We wrze-
śniu 1654 r. przed północną częścią Szańca Wschodnie-
go ukończono budowę fosbrei (ryc. 7) (Bukal 2012: 159.) 

a hornwork known as the Szaniec Kleszy was built to the 
south of the Eastern Sconce (Bukal 2012: 134). 

The substantial enlargement of the fortress resulted 
in a reduced military role for the Ring and an increase 
in the number of troops. It was probably in the first half 
of the 17th century that the Ring was surrounded by 
a horseshoe-shaped layout of fifteen two-storey houses 
intended for use as barracks. The houses had wooden floor 
and ceiling structures, triangular gables surmounted by 
pinnacles, and a separate entrance providing access to 
one of the ground-floor rooms. In the 18th century one 
of the houses on the south side of the Ring served as the 
commandant’s lodgings. Nearby stood the ‘pharmacy’ 
building, which though freestanding abutted the Ring. 
It was, in fact, probably a laboratory where explosives 
were manufactured (Bukal 2012: 225). The casemates 
below the Ring were incorporated into the living quarters 
(Koperkiewicz 1998: 21–22). A two-storey barracks was 
added to the east curtain wall, between the Ostroróg and 
Południowo-Wschodni bastions, whilst the west curtain 
wall, between the Ring and the entrances to the Furta 
Wodna and Artyleryjski bastions was punctuated by 
small two-storey buildings. One of these became home 
to the Lieutenant of Artillery in the 18th century (Bukal 
2012: 227–228).

Ryc. 6. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście. Plan rozbudowy Twierdzy Wisłoujście z 1639 r. (APG 300, MP 1159 0004).

Fig. 6. Gdańsk, Wisłoujście Fortress. Extension plan of Wisłoujście Fortress from 1639. (APG 300, MP 1159 0004).
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W tym samym roku rozebrano Szaniec Zachodni, budu-
jąc nowy, w postaci dwóch rawelinów, naprzeciwko For-
tu Carré. Pracami budowlanymi kierował najprawdopo-
dobniej inżynier Jerzy Strakowski (Balewski 2000: 25). 
Od strony lądu szaniec został zabezpieczony suchą fosą 
z palisadą (Bukal 2012: 159).

Skuteczność fortyfikacji potwierdzona została w cza-
sie najazdu szwedzkiego w 1655 r., kiedy doszło do oblę-
żenia Gdańska oraz Twierdzy przez wojska króla Karola 
Gustawa. Pomimo blokady lądowych i morskich ciągów 
komunikacyjnych przez Szwedów Gdańsk wraz z Twier-
dzą Wisłoujście nie został zdobyty.

W następnych latach przeprowadzono kolejne prace 
fortyfikacyjne na terenie Twierdzy. Między rokiem 1657 
a 1661 r. przebudowano rawelin Świński Łeb i zlikwi-
dowano Szaniec Kleszy (Bukal 2012: 159). Na podsta-
wie projektu Jana Charpentiera w 1708 r. zredukowano 
umocnienia Szańca Wschodniego, likwidując wały i po-
zostawiając jedynie zewnętrzną fosę i stok osłaniający 
Fort (Biskup 1980: 36).

Znajdująca się nad wejściem do wieży łacińska in-
skrypcja wymieniała pożar, który zniszczył Latarnię 
wraz z hełmem Wieży w 1709 r. Latarnia odbudowano 
w 1721 r. i równocześnie podwyższono o jedną kondygna-
cję. W następnych latach została dodatkowo zwieńczona 
późnobarokowym hełmem (ryc. 8) (Januszajtis 2000: 79).

During 1651–1652, the curtain wall between the 
Ostroróg and Świński Łeb Bastions of the Eastern Sconce 
were protected by building the Na Plaży ravelin in front of 
it. In September 1654 the construction of a berm in front 
of the north section of the Eastern Sconce was completed 
(Fig. 7) (Bukal 2012: 159.) In that same year the Western 
Sconce was demolished and replaced by a new one 
consisting of two ravelins opposite the Fort Carré. This 
exercise was probably overseen by the engineer Jerzy 
Strakowski (Balewski 2000: 25). The landward side of 
the sconce was protected by a dry ditch with a palisade 
(Bukal 2012: 159).

The effectiveness of these fortifications was confirmed 
during the Swedish invasion of 1655, when Gdańsk and 
the fortress were besieged by the armies of King Charles 
X Gustav. Despite Sweden blockading land and sea 
routes, they failed to capture Gdańsk and Wisłoujście 
Fortress. 

Futher fortifications were built at the fortress site in 
subsequent years. Between 1657 and 1661 the Świński 
Łeb ravelin was remodelled and the Szaniec Kleszy was 
taken apart (Bukal 2012: 159). In 1708 the defences 
of the Eastern Sconce were reduced to a design by Jan 
Charpentier, dismantling the ramparts and leaving 
only the outer ditch and escarpment protecting the fort 
(Biskup 1980: 36).

Ryc. 7. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście. Plan rozbudowy Twierdzy Wisłoujście z 1654 r. (APG 300, MP 1159 0001).

Fig. 7. Gdańsk, Wisłoujście Fortress. Extension plan of Wisłoujście Fortress from 1654. (APG 300, MP 1159 0001).
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Ryc. 8. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście. Plan Fortu Carré uwzględniający jego wewnętrzną zabudowę, 1760 r. (APG 300, MP 779).

Fig. 8. Gdańsk, Wisłoujście Fortress. Plan of Fort Carré, including its internal structures, 1760. (APG 300, MP 779).
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W 1733 r. Gdańsk opowiedział się po stronie króla 
Stanisława Leszczyńskiego w wojnie sukcesyjnej o Pol-
skę z Augustem III. August III był wspierany przez woj-
ska rosyjskie, które w połowie lutego 1734 r. otoczyły 
miasto. Köhler dość szczegółowo opisał losy Twierdzy, 
opierając się na licznych przekazach źródłowych (m.in. 
Ordentlichen Tagesregister). Załoga Wisłoujścia liczyła 
wtedy 412 ludzi pod dowództwem kapitana Petzera i zo-
stała wzmocniona oddziałem 50 szwedzkich ochotników 
pod dowództwem barona von Steckelberga. Na począt-
ku XVIII wieku Twierdza wyposażona była w ponad 100 
dział i wymagała stałej służby przynajmniej 270 żołnie-
rzy. Niezależnie jednak od potencjału obronnego Twier-
dzy, w wyniku wyczerpania zapasów i niewielkich szans 
na zewnętrzne wsparcie 8 lipca 1734 r. Gdańsk podpisał 
kapitulację. Tym samym niezdobyta jeszcze nigdy w wa-
runkach wojennych Twierdza trafiła w ręce rosyjskie 
i została obsadzona żołnierzami carskimi. Została zwró-
cona dopiero w maju 1736 r., kiedy Gdańsk spłacił wy-
sokie kontrybucje. Finansowe obciążenia miasta wstrzy-
mały na kolejne lata wszystkie poważniejsze prace bu-
dowlane na terenie zespołu Twierdzy Wisłoujście (Köh-
ler 1893b: 1–56; Stankiewicz 1956a: 138–139).

W wyniku I rozbioru Polski w 1772 r. Prusy zaję-
ły tereny Nowego Portu z Szańcem Zachodnim (ryc. 9) 
oraz Westerplatte. W ten sposób Twierdza, wciąż nale-
żąca do Polski, straciła kontrolę nad wejściem do kanału 
portowego, by następnie, po II rozbiorze Polski w 1793 r., 
przejść ostatecznie w ręce Prus (Koperkiewicz 1998: 
22–23).

Licznych informacji na temat zagospodarowa-
nia przestrzennego Twierdzy dostarcza plan Schmid-
ta z 1786 r. (ryc. 10). Uwzględnia on lokalizacje komen-
dantury, mieszkania porucznika i podporucznika arty-
lerii czy apteki. Według niego wokół Fortu Carré znaj-
dowały się cztery wartownie (kordegardy). Dwie znajdo-
wały się po przeciwnej stronie fosy i strzegły wjazdu na 
teren Fortu. W trakcie badań archeologicznych prowa-
dzonych w 2014 r. natrafiono na ich pozostałości. Kolej-
ne dwa odwachy znajdowały się po drugiej, południowej 
stronie fosy, w bliskim sąsiedztwie kościoła. Sklep mar-
kietana, czyli kupca towarzyszącego wojsku i odpowie-
dzialnego za zaopatrywanie na froncie żołnierzy w żyw-
ność i drobne przedmioty, znajdował się na terenie For-
tu, w pobliżu północnego podjazdu i bastionu Ostroróg. 
Laboratorium przylegało do wału i położone było na-
przeciwko kurtyny wschodniej i wjazdu do Fortu. Biel-
nik znajdował się w południowej części Fortu, po we-
wnętrznej stronie wału, w bliskim sąsiedztwie schodów 
prowadzących na Bastion Południowo-Wschodni. Na 
planie zaznaczono również otwory wentylacyjne umiesz-
czone na czterech bastionach. W północnej części zało-
żenia, po przeciwnej stronie fosy i wzdłuż całego jej pół-
nocnego odcinka znajdowały się ogrody. Na uwagę za-
sługuje oznaczenie trzech miejsc poboru wody na terenie 
Fortu. Prawdopodobnie główna i największa pompa po-
bierająca wodę ze studni znajdowała się na dziedzińcu, 
w pobliżu Wieńca. Kolejne dwie pompy znajdowały się 

The Latin inscription above the entrance to the tower 
mentioned a fire which destroyed the lighthouse and its 
turret in 1709. The lighthouse was rebuilt in 1721, its 
height being increased by an extra storey. In the following 
years it was additionally capped by a late baroque turret 
(Fig. 8) (Januszajtis 2000: 79).

In 1733 Gdańsk took the side of King Stanisław I 
Leszczyński against Augustus III in the War of the Polish 
Succession. Augustus III was supported by Russian 
forces, who laid siege to the city in mid-February 1734. 
Köhler described in considerable detail the fortunes of the 
fortress, based on numerous historical sources (including 
Ordentlichen Tagesregister). At the time, Wisłoujście 
was manned by 412 troops under the command of 
Captain Petzer; it was reinforced by a unit of 50 Swedish 
volunteers led by Baron von Steckelberg. In the early 18th 
century the fortress was equipped with over 100 cannon 
and required a permanent staff of at least 270 soldiers. 
In spite of the fortress’s defence capabilities, on 8 July 
1734, faced with exhausted supplies and little chance of 
receiving any external support, Gdańsk capitulated. In 
consequence, though the fortress had not been conquered 
in battle, it fell into Russian hands and was manned by 
Tsarist troops. It was not returned to Gdańsk until May 
1736, after the city had paid substantial war reparations. 
Gdańsk’s financial burdens put a halt to any major 
construction work at the Wisłoujście Fortress complex 
in subsequent years (Köhler 1893b: 1–56; Stankiewicz 
1956a: 138–139).

The First Partition of Poland in 1772 resulted in the 
areas encompassing Nowy Port, the Western Sconce 
(Fig. 9) and Westerplatte being occupied by Prussia. In 
consequence the fortress, which still belonged to Poland, 
lost control of the entrance to the port’s canal, ultimately 
being taken over by Prussia after the Second Partition of 
Poland in 1793 (Koperkiewicz 1998: 22–23).

Schmidt’s plan of 1786 (Fig. 10) reveals numerous 
details of the fortress’s layout and buildings. It shows 
the location of command headquarters, the lodgings of 
the lieutenant and second lieutenant of artillery, and 
the pharmacy. According to this plan the Fort Carré was 
surrounded by four guardhouses. Two stood on the east 
side of the ditch, protecting the entrance to the fort. Their 
remains were discovered during the course of excavations 
carried out in 2014. A further two guardhouses stood on 
the opposite (south) bank of the ditch, near a church. 
Situated in the vicinity of the northern approach road 
and the Ostroróg Bastion, the fort also featured a sutler’s 
shop – a sutler being a merchant who accompanied an 
army and was responsible for supplying soldiers in 
the field with provisions. The laboratory abutted the 
rampart facing the east curtain and the entrance to the 
fort. The bleaching place stood at the southern end of the 
fort, on the inner side of the rampart, close to the stairs 
leading to the Południowo-Wschodni Bastion. Air vents 
in four of the bastions are also marked on the plan. At 
the north end of the site, gardens lined the other side of 
the ditch and its entire northern stretch. Notably, three 
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Ryc. 9. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście. Plan umocnień uwzględniający Szaniec Wschodni oraz Szaniec Zachodni, a także wewnętrzną 
zabudowę Fortu Carré, 1800 r. (APG 300, MP 907).

Fig. 9. Gdańsk, Wisłoujście Fortress. Fortification plan, presenting the Easter and Western Sconce and internal structures of Fort 
Carré, 1800 r. (APG 300, MP 907).
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obok komendantury oraz wewnątrz Wieńca, po jego za-
chodniej stronie. Ponadto plan lokalizuje miejsce, w któ-
rym znajdowały się dwie śluzy odpowiedzialne za regu-
lowanie poziomu wody w fosie otaczającej Fort Carré. 
Dzięki ich obecności prawdopodobnie możliwe było na-
wet całkowite opróżnienie fosy z wody na potrzeby pro-
wadzenia prac fortyfikacyjnych oraz konserwatorskich 
i związanych ze szlamowaniem fos. Śluza znajdująca się 
przy południowym wlocie do kanału została oznaczona 
jako Grosse Schleuse, natomiast przy północnym – jako 
Kleine Schleuse. Śluzy widoczne są także na reproduk-
cji ze zbioru sztychów A. Dickmanna, przedstawiającej 
Twierdzę Wisłoujście w 1617 r. (ryc. 11). Natomiast we-
dług relacji polskiego podpułkownika Stanisława Fisze-
ra z 30 października 1792 r. pod bastionami znajdowa-
ły się piekarnia, kuźnia, laboratorium, dom komendanta 
(Kizik 2009: 142). W XVIII w. na terenie Twierdzy funk-
cjonował także kapelan, kościelny, dzwonnik, nauczyciel 
dzieci załogi, grabarz, felczer oraz sanitariusz (Chodyń-
ski 2000: 92).

W obliczu zbliżających się wojsk Napoleona Bona-
parte władze pruskie położyły silny nacisk na dozbroje-
nie Gdańska. Z początkiem marca 1807 r. wojska fran-
cuskie dotarły pod Gdańsk, rozpoczynając oblężenie  

water access points were marked within the confines 
of the fort. The principal, and probably largest, pump 
drawing water from a well was located in a courtyard 
near the Ring. Another two pumps were to be found 
next to command headquarters and inside the Ring, 
at its west end. The map also indicates the site of two 
sluices which regulated water levels within the ditch 
surrounding the Fort Carré. Their presence probably 
even made it possible to drain the ditch entirely in case 
any fortification works, maintenance or silt removal had 
to be carried out. The sluice at the southern entrance 
to the canal is labelled Grosse Schleuse on the map, 
whilst the one at the northern end is labelled Kleine 
Schleuse. Sluices can also be seen on a print from a set 
of engravings by A. Dickmann depicting Wisłoujście 
Fortress in 1617 (Fig. 11). Meanwhile, an account 
written on 30 October 1792 by Polish Lieutenant 
Colonel Stanisław Fiszer relates that a bakery, a forge, 
a laboratory and the captain commandant’s house 
stood below the bastions (Kizik 2009: 142). In the 18th 
century Wisłoujście Fortress was also served by an on-
site chaplain, a sexton, a bell-ringer, a teacher for the 
fortress personnel’s children, a gravedigger, a surgeon 
and a nurse (Chodyński 2000: 92).

Ryc. 10. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście. Plan Schmidta z 1786 r. przedstawiający plan Twierdzy Wisłoujście wraz 
z zagospodarowaniem przestrzennym; ze zbiorów Biblioteki PAN w Gdańsku (C I 53.37).

Fig. 10. Gdańsk, Wisłoujście Fortress. Shmidt’s plan, 1786: plan of Wisłoujście Fortress including its spatial arrangement; 
from the collection of PAN Library in Gdańsk (C I 53.37).
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miasta. W tym czasie Twierdza była obsadzona już 
przez 378 żołnierzy (w tym 8 oficerów, 60 artylerzy-
stów i 1 sapera). Wisłoujście pozostało niezdobyte, lecz 
w wyniku kapitulacji miasta zostało obsadzone zało-
gą wojsk napoleońskich (Köhler 1893b: 118, 209–210). 
Niepowodzenia Napoleona na froncie z Rosją były po-
wodem rozbudowy umocnień Twierdzy: doprowadzono 
do końca odbudowę Szańca Wschodniego i wzmocnio-
no go dwoma Bastionami i rawelinem. Na północ od nie-
go został wybudowany i połączony z nim Szaniec Mewi. 
Koszary znajdujące się między bastionami Ostroróg  
i Południowo-Wschodnim zostały rozbudowane o jedno 
piętro i połączone z laboratorium oraz wartownią. Sza-
niec Zachodni rozbudowano o niewielkich rozmiarów ra-
welin, nazwany Fortem Montebello (Balewski 2000: 28). 
Wisłoujście i Wyspa Ostrów zostały połączone długim 
wałem, wzmocnionym sześcioboczną baterią zwaną Re-
dutą Hautpoul (Strzok 2009: 61–62).

21 stycznia 1813 r. oddziały rosyjskie otoczyły 
Gdańsk. Od strony morza były wspierane przez okręty 
rosyjskie oraz brytyjskie, które ostrzeliwały Westerplatte 
i Twierdzę. W tym czasie w Twierdzy znajdowało się 865 
żołnierzy (w tym 33 oficerów). Z powodu niszczycielskie-
go bombardowania, pożarów, wylewów Wisły oraz epide-
mii tyfusu Gdańsk postanowił skapitulować w dniu 30 
grudnia 1813 r. po blisko roku walk (Köhler 1893b: 266; 
Stankiewicz 1956a: 144–145). Twierdza została zajęta 
przez oddziały rosyjskie, które w wyniku postanowień 
kongresu wiedeńskiego (1814–1815) zwróciły ją Pru-
som. Od lat 20. XIX w. oprócz funkcji militarnych pełni-
ła również rolę więzienia politycznego, gdzie przetrzymy-
wano m.in. uczestników polskich powstań narodowych.  

Faced with the approaching armies of Napoleon 
Bonaparte, the Prussian authorities focused intently 
on the rearmament of Gdańsk. In early March of 
1807, French forces arrived in Gdańsk, laying siege to 
the city. At the time the fortress was manned by 378 
soldiers (including 8 officers, 60 gunners and 1 sapper). 
Wisłoujście remained unconquered, but as a result of the 
city’s surrender, the fortress’s personnel was replaced 
by Napoleonic troops (Köhler 1893b: 118, 209–210). 
Napoleon’s failure at the Russian front prompted the 
expansion of the fortress’s defences: the reconstruction 
of the Eastern Sconce was completed, being reinforced 
with two Bastions and a ravelin. A new, connecting work 
– the Szaniec Mewi – was built to its north. The barracks 
between the Ostroróg and Południowo-Wschodni Bastions 
had an extra storey built onto them, and they were 
integrated with the laboratory and the guardhouse. The 
Western Sconce was enlarged by the addition of a small 
ravelin given the name Fort Montebello (Balewski 2000: 
28). Wisłoujście and the island Wyspa Ostrów were 
connected by a long rampart reinforced by a hexagonal 
battery named Hautpoul Redoubt (Strzok 2009: 61–62).

On 21 January 1813, Russian troops surrounded 
Gdańsk. They were supported along the coast by 
Russian and British warships firing on Westerplatte and 
the fortress. At the time there were 865 soldiers at the 
fortress (among them 33 officers). Devastating bombings, 
fires, the Vistula flooding and an outbreak of typhus led 
Gdańsk to capitulate on 30 December 1813 after nearly 
a year of fighting (Köhler 1893b: 266; Stankiewicz 1956a: 
144–145). The fortress was taken over by Russian forces, 
who returned it to Prussia, as dictated by the provisions 

Ryc. 11. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście. Reprodukcja ze zbioru sztychów A. Dickmanna przedstawiająca Twierdzę Wisłoujście w 1617 r.; 
ze zbiorów Biblioteki PAN w Gdańsku.

Fig. 11. Gdańsk, Wisłoujście Fortress. Reproduction from A. Dickmann’s engravings collection: Wisłoujście Fortress in 1617; from the 
collection of PAN Library in Gdańsk.
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W 1829 r. burza poważnie zniszczyła Szaniec Mewi, któ-
ry został odbudowany w formie wielobocznego fortu-re-
duty (Stankiewicz 1956a: 145–146).

W latach 60. i 70. XIX w. przeprowadzono ostat-
nią poważną inwestycję budowlaną na terenie zespo-
łu Twierdzy Wisłoujście. Na terenie Szańca Wschodnie-
go wybudowano magazyny amunicji i sprzętu wojsko-
wego oraz prochownię. Fort przebudowano na potrzeby 
wprowadzenia broni automatycznej. Po 1870 r. napra-
wiono mury całego Fortu Carré, pokrywając go od ze-
wnątrz nową cegłą, a od wewnątrz warstwą tynków be-
tonowych (Balewski 2000: 28). W 1889 r. po uderzeniu 
pioruna ponownie spłonął barokowy hełm Wieży (Stan-
kiewicz 1956a: 146).

Dzieje Twierdzy w XX w.
Koniec XIX wieku przyniósł kluczowe zmiany w kwe-

stii zabudowy i rozwoju fortyfikacji w niemal całej Eu-
ropie. Nowe metody prowadzenia wojen, które obrazuje 
wojna francusko-pruska z 1871 r., a także I wojna świato-
wa, spowodowały, że ówczesne fortyfikacje zaczęły tracić 
swoje dotychczasowe znaczenie. Jak pisze I. Strzok „kry-
zys fortyfikacji murowanej, obserwowany także w Gdań-
sku, spowodowało (…) wprowadzenie ok. roku 1885 po-
cisków wypełnionych materiałami burzącymi” (Strzok 
2009: 65). Wobec tego typu broni dotychczasowe cegla-
ne lub kamienne obiekty stawały się bezużyteczne, a ich 
miejsce zaczęły zajmować betonowe baterie artyleryjskie  

of the Congress of Vienna (1814–1815). By the 1820s, 
in addition to its military role, it was also being used as 
a political prison, where detainees included participants 
of Polish uprisings. In 1829 a storm badly damaged the 
Szaniec Mewi, which was rebuilt in the form of a polygonal 
fort-cum-redoubt (Stankiewicz 1956a: 145–146).

During the 1860s and ’70s the last major construction 
project was undertaken at the Wisłoujście Fortress 
complex. Stores for ammunition, military equipment and 
gunpowder were built on the site of the Eastern Sconce. 
The fort was adapted for the purpose of introducing 
automatic weapons. After 1870 all of the walls of the 
Fort Carré were repaired – they were faced with new 
bricks from the outside and had a coat of concrete render 
applied on the inside (Balewski 2000: 28). In 1889, the 
tower’s Baroque turret was once again destroyed by 
fire after having been struck by lightning (Stankiewicz 
1956a: 146).

The fortress’s 20th-century history
The late 19th century brought key changes in the 

design and development of fortifications virtually 
throughout Europe. New methods of warfare, as 
illustrated by the Franco-Prussian War of 1871 and 
the First World War, rendered the fortifications of the 
day increasingly obsolescent. Igor Strzok makes the 
observation that “(…) the crisis in masonry fortifications, 
which was also witnessed in Gdańsk, led to (…) 

Ryc. 12. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście. Wieniec, pocztówka z 1912 r., wydawnictwo William Stobbies, ze zbiorów Joanny Dąbal.

Fig. 12. Gdańsk, Wisłoujście Fortress. The Ring with the Watchtower/Lighthouse. Postcard from 1912, published by William Stobbies 
no. 12 49481, from private collection of Joanna Dąbal.
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uzbrojone w dalekonośne armaty, a także żelbetonowe 
schrony bojowe (Strzok 2009: 65–66). W tych nowych 
realiach rozwoju sztuki wojennej Twierdza Wisłoujście 
nie mogła już pełnić swojej dotychczasowej funkcji, wo-
bec czego wykorzystano ją jako miejsce lokalizacji cen-
trali dla sieci telefonicznej łączącej baterie rozmieszczo-
ne od Jelitkowa do Stogów, z czołowym punktem dowo-
dzenia na Westerplatte (ryc. 12) (Dudek 2009: 79).  

Jednocześnie w tym samym czasie duża część euro-
pejskich miast w wyniku procesów industrializacji po-
szerzała swoją przestrzeń. Rzutowało to w znacznej mie-
rze na kwestie fortyfikacji, które bądź likwidowano, bądź 
adaptowano do nowych warunków, bądź też pozostawio-
no samym sobie, tak że z czasem ulegały one stopniowej 
degradacji, a w końcu zniszczeniu. Było to spowodowane 
tym, iż – podobnie jak w przypadku zabytków techniki 
czy architektury przemysłowej – nie dostrzeżono w nich 
wartości estetycznych, przysługujących im już chociaż-
by z racji bogatych tradycji historycznych (Bukal 2009: 
7–8). W zasadzie jeszcze przed I wojną światową Wisło-
ujście zostało formalnie wchłonięte w obręb tkanki miej-
skiej Gdańska (Mokrzecki 1978: 21). W konsekwencji – 
jak pisze Koperkiewicz – „szereg umocnień ciągu wodne-
go zlikwidowano ze względu na rozbudowujący się prze-
mysł stoczniowy, urządzenia portowe, a nawet osiedla 
mieszkaniowe” (Koperkiewicz 1998: 24).  

W czasie trwania I wojny światowej Twierdza Wisło-
ujście nie pełniła istotniejszej roli. Po zakończeniu działań 
wojennych, na mocy traktatu wersalskiego podpisanego 28 
czerwca 1919 r. (dla Gdańska art. 100–108), 15 listopa-
da 1920 r. utworzono Wolne Miasto Gdańsk, które w za-
łożeniu sygnatariuszy stanowić miało strefę zdemilitaryzo-
waną. Od tej pory decyzją Ligi Narodów w Gdańsku rezy-
dować miał Wysoki Komisarz, jako przedstawiciel intere-
sów tejże instytucji. Do roku 1926 funkcję komisarzy peł-
nili Brytyjczycy, których głównym zadaniem miało być pil-
nowanie porządku w mieście, a jednocześnie realizowanie 
brytyjskich interesów na wschodzie Europy. W rzeczywi-
stości jednak nie można było powstrzymać rosnących ani-
mozji pomiędzy Niemcami – którzy wyraźnie dominowa-
li w mieście i którzy za wszelką cenę dążyli do odzyska-
nia Gdańska – a Polakami i na nowo odrodzoną Polską, 
dla której utrzymanie kontaktów handlowych z miastem 
było sprawą kluczową. Te spory spowodowały blokadę 
wielu palących dla Gdańska inwestycji. Najgorzej sprawy 
przedstawiały się w dzielnicach peryferyjnych, takich jak 
Wisłoujście, gdzie dostrzegalny jest w omawianym okre-
sie spadek liczby mieszkańców związany z poszukiwaniem 
przez miejscową ludność dogodniejszych stref zamieszka-
nia (Romanow 1998a: 21). To zacofanie Wisłoujścia widać 
doskonale choćby w tym, że w latach 20., gdy jedynie 286 
gdańskich mieszkań nie miało ubikacji prócz dołów klo-
acznych, to najwięcej, bo aż 220 takich mieszkań, znajdo-
wało się właśnie w Wisłoujściu (Romanow 1998b: 249). 
Nie może zatem dziwić fakt, że w związku z licznymi trud-
nościami, wiążącymi się z ograniczeniami finansowymi, 
twierdza w Wisłoujściu niemal przez cały okres dwudzie-
stolecia nie była w żaden istotny sposób modernizowana. 

the introduction in c. 1885 of missiles packed with 
explosives” (Strzok 2009: 65). Brick and stone defences 
were ineffective against this type of weapon, so they were 
gradually replaced by concrete batteries equipped with 
long-range guns, and by reinforced concrete bunkers 
(Strzok 2009: 65–66). In this new era of developments 
in the art of war, Wisłoujście Fortress could no longer 
serve its previous purpose, hence it was put to use as the 
site of a telephone exchange in a network that connected 
batteries distributed from Jelitkowo to Stogi, with the 
key command post at Westerplatte (Fig. 12) (Dudek 
2009: 79).  

At the same time, a large proportion of European cities 
was undergoing urban expansion for practical purposes 
as a consequence of the industrialisation process. This 
had a significant impact on fortifications, which were 
either demolished, adapted for new uses, or simply 
left untended to gradually deteriorate and ultimately 
descend into a state of ruin. This was allowed to happen 
because, as was the case with industrial heritage sites 
and monuments, their intrinsic value, in terms of their 
rich history if nothing else, was not recognised (Bukal 
2009: 7–8). In point of fact, Wisłoujście had already 
been officially incorporated into Gdańsk’s urban fabric 
prior to the First World War (Mokrzecki 1978: 21). In 
consequence – as observed by Koperkiewicz – “(…) 
a series of coastal fortifications was dismantled to make 
way for the expanding shipyard industry, port facilities 
and even housing estates” (Koperkiewicz 1998: 24).

Wisłoujście Fortress played no significant role 
during the First World War. After the end of the war, 
under the terms of the Treaty of Versailles, signed on 
28 June 1919 (articles 100–108 concerning Gdańsk), 
Gdańsk was appointed a Free City on 15 November 
1920, the signatories intending that it be a demilitarised 
zone. From that point onwards, the League of Nations 
resolved that a High Commissioner would reside in 
Gdańsk as a representative of the League’s interests. 
Up until 1926 this post was filled by Britons, whose 
principal task was to keep order in the city, whilst at 
the same time pursuing British interests in eastern 
Europe. In reality, however, it proved impossible to curb 
the growing animosity between Germans – who clearly 
predominated in the city and sought to regain it at all 
costs – and Poles together with a resurgent Poland, for 
whom maintaining commercial contacts with Gdańsk 
was of vital importance. This conflict of interests led 
to the obstruction of numerous investments urgently 
needed in Gdańsk. The situation was worst in peripheral 
districts such as Wisłoujście, where a decline in the 
number of inhabitants was noted during this period due 
to locals seeking out more expedient residential areas 
(Romanow 1998a: 21). An excellent example of the lack 
of development in Wisłoujście is provided by the fact that 
in the 1920s, when, as pointed out by Romanow, very few 
lodgings in Gdańsk (only 286 of them) had no toilet other 
than a cesspit, the majority of these lodgings – 220 – were 
located in Wisłoujście (Romanow 1998b: 249). In view of 
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Tak więc w momencie utworzenia Wolnego Miasta 
Gdańska usankcjonowany został   rozpoczęty pod ko-
niec XIX wieku proces stopniowego tracenia przez Twier-
dzę jej militarnego charakteru. Jak stwierdza Mokrzec-
ki: „W okresie międzywojennym większość szańców i ob-
wałowań została rozebrana, z uwagi na potrzeby rozwija-
jącego się przemysłu, zaś twierdza stała się bazą żeglar-
ską” (Mokrzecki 1978: 21). Już w 1922 r. gdański klub 
żeglarski poczynił wstępne kroki u Rady Portu w celu 
wydzierżawienia odpowiedniego terenu przy rowach for-
tecznych Wisłoujścia (PKM-KR 2011). Jak pisze Balew-
ski, w tym samym czasie „wzdłuż Fortu Carré zbudowa-
no pomosty do cumowania żaglówek, a w części północ-
nej Szańca Wschodniego warsztaty szkutnicze i hanga-
ry” (Balewski 1999: 31; Balewski 2000: 29). Dodatkowo, 
co warto dodać, w tym samym czasie na terenie Twierdzy 
mieściły się również kwatery mieszkalne.

W okresie II wojny światowej na terenie Twierdzy 
Wisłoujście zajętej przez wojska niemieckie utworzono 
magazyny Kriegsmarine, koszary, a także szpital polo-
wy. W tym nowym układzie sił politycznych Twierdza 
miała bowiem pełnić funkcje pomocnicze dla armii nie-
mieckiej. Kiedy w marcu 1945 r. Armia Czerwona rozpo-
częła szturm na miasto, Niemcy postanowili stawić sil-
ny opór, co skutkowało utworzeniem przez nich licznych 
punktów obronnych, między innymi właśnie w rejonie 
Twierdzy Wisłoujście. Nic dziwnego, że w wyniku dzia-
łań wojennych Twierdza doznała rozlicznych uszkodzeń. 
Gruszkowski charakteryzuje je następująco: „wały For-
tu Carré przecięto w ostatniej fazie wojny rowami strze-
leckimi, górna część Latarni uległa zburzeniu, pociski 
i ogień zniszczyły zachodnie partie Wieńca i część ka-
mieniczek otaczających Latarnię, a także piękny portal 
kamienny” (Gruszkowski 1978: 348). Dodatkowo obraz 
zniszczeń wojennych został spotęgowany przez działal-
ność rabunkową prowadzoną na terenie Twierdzy, któ-
rą Stankiewicz charakteryzuje w sposób nader wymow-
ny, pisząc: „Zaraz po wojnie teren twierdzy, nie zabezpie-
czony w porę ani przez władzę konserwatorskie ani przez 
władze portowe, którym pierwotnie obszar ten podle-
gał – stał się domeną działalności szabrowników, któ-
rzy powyrywali z koszar i kamieniczek wszystkie ramy 
okienne, podłogi, rozebrali więźbę dachową znad nad-
budowy koszar oraz znad zachowanych jeszcze kamie-
niczek, ba, nawet stropy, powodując w ten sposób szyb-
ko postępującą dalszą ruinę zabytku. W poszukiwaniu 
ołowiu nieznani sprawcy doszczętnie rozbili zachowane 
jeszcze części portalu” (Stankiewicz 1956: 180). Obrazu 
całości zniszczeń dopełnił huragan, który w 1953 r. spo-
wodował zawalenie się większości szczytów kamieniczek 
oraz pozbawionej oparcia części muru Latarni (Safiano-
wicz 2000: 115). 

Od połowy lat 50. podjęto pierwsze prace mające na 
celu rewitalizację obiektu. Wstępne działania rozpoczę-
to w latach 1956–1957. Miały one na celu rekonstrukcję 
murów Latarni do wysokości gzymsu. Następnie zajęto 
się budową żelbetonowych stropów i schodów, które osta-
tecznie ukończono w roku 1960. Warto podkreślić, że 

the multiple difficulties caused by financial constraints, 
it is hardly surprising that no significant modernisation 
of the fortress at Wisłoujście was carried out over a period 
of almost two decades. 

Thus, when the Free City of Danzig came into being, 
the Fortress’s gradual decline and the loss of its military 
status, which had begun in the late 19th century, was 
allowed to continue. As stated by Mokrzecki: “During the 
interwar period most of the bastions and ramparts were 
dismantled for the needs of burgeoning industry, and the 
fortress became a sailing centre” (Mokrzecki 1978: 21). 
By 1922 the Gdańsk sailing club had already approached 
the local port authority about leasing a suitable site 
encompassing the ditches of the Wisłoujście fortifications 
(PKM-KR 2011). Balewski asserts that at the same time 
“jetties for mooring sailing boats were built alongside 
the Fort Carré, with boatbuilding yards and hangars 
being set up at the northern end of the Eastern Sconce” 
(Balewski 1999: 31; Balewski 2000: 29). There were also 
living quarters on the fortress site at this time. 

During the Second World War, Wisłoujście Fortress 
was occupied by German troops and used as a location for 
Kriegsmarine storehouses, barracks and a field hospital. 
In this new political power structure, the fortress was to 
provide auxiliary support for the German army. When, 
in March 1945, the Red Army launched its assault on the 
city, the Germans resolved to put up strong resistance, 
which led to their setting up numerous points of defence, 
including ones in and around Wisłoujście Fortress. 
Unsurprisingly, the fortress was extensively damaged 
in the ensuing military action. Gruszkowski offers this 
summary of the situation: “(…) the ramparts of the Fort 
Carré were bisected in the final phase of the war by rifle 
trenches, the top of the Lighthouse was demolished, and 
shells and fire destroyed the western section of the Ring 
and some of the houses encircling the Lighthouse, as 
well as the beautiful stone portal” (Gruszkowski 1978: 
348). The destruction wreaked by the war was further 
compounded by looting at the fortress site, eloquently 
described by Stankiewicz as follows: “Immediately after 
the war, the site of the fortress – which had not been duly 
secured either by the heritage protection authorities or by 
the port authorities, to whom the area had originally been 
entrusted – became the domain of ransackers, who ripped 
out all the window frames and floors in the barracks and 
houses, stripped the roofs of the barrack buildings and the 
extant houses, and even dismantled their floor and ceiling 
structures, leading to their rapid descent into further ruin. 
In their search for lead, unknown perpetrators reduced 
the surviving parts of the portal to rubble” (Stankiewicz 
1956: 180). This picture of destruction was completed 
in 1953 by a hurricane which resulted in the collapse of 
most of the house gables and the unsupported wall of the 
lighthouse (Safianowicz 2000: 115). 

The first restoration measures at the site were 
undertaken in the mid-1950s. Initial works were carried 
out during 1956–1957. They centred on rebuilding the 
walls of the Lighthouse up to the height of the cornice. 
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postanowiono wówczas nie odbudowywać zwieńczenia 
Wieży, co było wynikiem braku porozumienia w kwestii 
tego, jaki ostatecznie nadać mu charakter (tj. renesanso-
wy, barokowy, czy też może neogotycki). W 1961 r. rozpo-
częto prace porządkowe, zasadzające się na odgruzowa-
niu obiektu i rozbiórce tych murów, które groziły zawale-
niem. Jeszcze w tym samym roku rozpoczęto wykonywa-
nie prac remontowych. Trwały one do roku 1963, a zwią-
zane były między innymi z renowacją dachów, które po-
kryto blachą, wzmocnieniem stropów i sklepień nad par-
terem, odbudową koszar, a także rozbiórką trzeciej kon-
dygnacji Wieńca, która została zniszczona jeszcze w cza-
sie II wojny światowej. Zajęto się wówczas także napra-
wą i zabezpieczeniem murów zewnętrznych twierdzy, jak 
również samym Wieńcem (Safianowicz 2000: 115–116).

Kolejne poważniejsze prace remontowo-budowlane – 
w związku z dewastacją przez zakłady przemysłowe śro-
dowiska naturalnego wokół Wisłoujścia, a także zmianą 
zarządcy obiektu – rozpoczęto dopiero w połowie lat 80. 
Wówczas to dokonano remontu dachów domków oficer-
skich (1986–1987) oraz przeprowadzono prace przy re-
konstrukcji elementów kamieniarki okiennej, jak i wyre-
montowano elewację (Safianowicz 2000: 116).

Na początku lat dziewięćdziesiątych, wraz z nadej-
ściem przemian ustrojowych, rozpoczęły się prace, któ-
rych celem było przygotowanie Twierdzy w Wisłoujściu 
do obsługi ruchu turystycznego. Ze względu na niszczą-
ce działanie toksyn produkowanych przez zakłady prze-
mysłowe trzeba było dokonać wymiany korodujących po-
kryć dachowych oraz innych blaszanych elementów na-
rażonych na korozję. Poza tym wymieniono wówczas sta-
rą stolarkę domów oficerskich, wyremontowano sklepie-
nia nad schodami, mury Wieńca i stropy działobitni, jak 
również brukowaną nawierzchnię twierdzy. W celach 
bezpieczeństwa założono również nową instalację elek-
tryczną i piorunochronną. Na wygląd Twierdzy istotny 
wpływ wywarła także zmiana w zagospodarowaniu zie-
leni na terenie obiektu (Safianowicz 2000: 116). Wszyst-
ko to było możliwe dzięki nowym szansom na pozyski-
wanie funduszów poza granicami kraju, przed którymi 
stanęła Polska po roku 1989. 

W latach 2010–2011 prowadzono kolejne prace reno-
wacyjne, finansowane w głównej mierze z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomor-
skiego na lata 2007–2013. Kolejny projekt zatytułowa-
ny Prace ratownicze Twierdzy w Wisłoujściu – Unikato-
wa Fortyfikacja w Skali Europejskiej – etap II doprowa-
dził z kolei do odrestaurowania Bastionu Furta Wodna. 

Niewątpliwe na opóźnianie prac związanych z re-
nowacją Twierdzy wpłynęły dwa zasadnicze czynniki. 
Po pierwsze: brak jednolitego i stabilnego zarządu. Do 
roku 1955 Twierdza podlegała bowiem Zarządowi Por-
tu Gdańskiego, następnie służyła Gdańskim Zakładom 
Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Dagoma”, które 
to przedsiębiorstwo do końca lat osiemdziesiątych skła-
dowało tam tzw. pulpy owocowe  służące do wyrobu dże-
mów, marmolady i win owocowych; ponadto na obszarze 

The next task involved the construction of reinforced 
concrete ceiling structures and stairs, which was 
ultimately completed in 1960. It is worth highlighting 
that the turret at the top of the tower was not reinstated, 
as no agreement could be reached regarding what form 
it should take (i.e. Renaissance, Baroque, or possibly 
even Neo-Gothic). In 1961 clean-up operations were 
undertaken at the site, starting with rubble clearance 
and the demolition of those walls in danger of collapse. 
Renovation work which began later that same year and 
lasted until 1963 included repairs to roofs, which were 
clad with sheet metal, the reinforcement of floors and 
ceilings above ground-floor level, the reconstruction of 
the barrack buildings, and the demolition of the third 
storey of the Ring, which had been damaged during the 
Second World War. The fortress’s exterior walls were 
also repaired and consolidated, and work was carried out 
on the Ring itself (Safianowicz 2000: 115–116).

The next major building and renovation project – 
prompted by the environmental damage being caused by 
industrial plants around Wisłoujście, and by a change 
of management at the site – did not begin until the mid-
1980s. It was then that the roofs of the officer’s quarters 
were repaired (1986–1987), window stonework was 
reconstructed and the building façades were renovated 
(Safianowicz 2000: 116).

In the early 1990s, the advent of political change 
saw the commencement of new work aimed at making 
Wisłoujście Fortress accessible to visitors. The 
devastating effect of toxins produced by local industrial 
plants necessitated the replacement of corroded roofing 
materials and other sheet metal components vulnerable 
to corrosion. Further tasks included the replacement of 
old woodwork in the officer’s houses, and the renovation 
of stairwell ceilings, the walls of the Ring, the floors of gun 
emplacements, as well as the fortress’s cobbled ground 
surfaces. New electrical wiring and lightning conductors 
were also installed in the interests of safety. Changes to 
the on-site greenery also had a marked impact on the 
fortress’s appearance (Safianowicz 2000: 116). All of this 
became possible thanks to new opportunities for funding 
from abroad made available to Poland after 1989. 

During 2010–2011 further renovation work was 
carried out, largely financed by the European Regional 
Development Fund under the Regional Operational 
Programme for the Pomorskie Voivodeship for 2007–
2013. Another project: Rescue Work at Wisłoujście 
Fortress – A Unique Fortification in Europe – phase II 
resulted in the restoration of the Furta Wodna Bastion. 

Two key factors caused the delay of renovation work at 
the fortress. The first was the lack of a stable and uniform 
management system. Up until 1955 responsibility for 
the fortress rested with the Port of Gdańsk Authority, 
subsequently serving the Dagoma fruit and vegetable 
processing plant up until the late 1980s as a storage 
facility for fruit purées used in the production of jams, 
marmalades and fruit wines; the Eastern Sconce also 
hosted a river police unit (Stoppa 2004: 275). In 1972 the 
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Szańca Wschodniego znajduje się policja wodna (Stop-
pa 2004: 275). W 1972 r. zarządzanie obiektem powie-
rzono z kolei Miejskiemu Ośrodkowi Turystyki i Sportu, 
a w 1974 Muzeum Historycznemu Miasta Gdańska (Bu-
kal 2012: 1100). Te nieustanne zmiany powodowały cha-
os, a co za tym idzie, brak wypracowania jednolitej kon-
cepcji co do zagospodarowania Twierdzy. 

Po drugie: niewątpliwie negatywny wpływ na rozwój 
Wisłoujścia miało powstanie na początku lat 70. Przed-
siębiorstwa Przemysłowo-Handlowego „Siarkopol”, któ-
re poprzez swoją działalność doprowadziło do dewastacji 
środowiska naturalnego wokół Twierdzy, a także przy-
czyniło się do niszczenia samego obiektu (Bukal 1980: 
36–38).

Jednak tym, co mimo trudności dobrze rokowało na 
przyszłość, było wczesne dostrzeżenie w Twierdzy cenne-
go zabytku, i to nie tylko w skali polskiej, ale i światowej. 
Już w 1959 r. w orzeczeniu konserwatorskim czytamy, 
iż: „Twierdza w Wisłoujściu, jako jedyne w Polsce obron-
ne założenie morskie z okresu średniowiecza wraz z póź-
niejszymi nawarstwieniami, tworzy niezwykle ciekawy 
obiekt architektoniczny, stawiając go w rzędzie nielicz-
nych przykładów tego typu budownictwa na świecie. Po-
siada również duże znaczenie historyczne z punktu wi-
dzenia dążenia Polski do morza oraz wartość dydaktycz-
ną, jako przykład obiektu obronnego niepowtarzalnego 
w naszych czasach”1.

Dostrzeżenie w Twierdzy unikalnego zabytku spowo-
dowało, że przynajmniej od połowy lat 60. zaczęły po-
wstawać projekty związane z jej przyszłym zagospodaro-
waniem2. Znalazły one oddźwięk w lokalnej prasie, gdzie 
m.in. na łamach „Głosu Wybrzeża” (7 listopada 1971, 
19 listopada 1971) i „Dziennika Bałtyckiego” (17/18 paź-
dziernika 1971) prowadzono ożywioną dyskusję nad wy-
korzystaniem Twierdzy Wisłoujście (Godlewski 1972: 
14). W zasadzie proces debat i dyskusji nad wykorzysta-
niem Twierdzy trwa do dziś, a jego rezultaty poznamy za-
pewne w niedalekiej przyszłości.

Aktualnie zainteresowanie Twierdzą Wisłoujście 
z roku na rok wzrasta, o czym  świadczy przede wszyst-
kim wciąż zwiększająca się liczba turystów i nowe pro-
jekty jej zagospodarowania dla celów turystycznych. Naj-
lepszym odbiciem tego rosnącego zainteresowania jest 
fakt, iż w ostatnim czasie Twierdza znalazła się w gro-
nie 32 obiektów z całej Polski (dwóch z Gdańska) wyty-
powanych w plebiscycie na „7 nowych cudów Polski” or-
ganizowanym przez magazyn „National Geographic Tra-
veler” (Klimowicz-Sikorska 2013). Jest to zapewne tyl-
ko ułamek tego, co przy odpowiednim zarządzaniu i po-
lityce marketingu może w przyszłości osiągnąć ten uni-
katowy zabytek.

1 Narodowy Instytut Dziedzictwa, sygn PKWZ-5340/6/2000/4000. 
2 Dokumenty związane z planami zagospodarowania Twierdzy 

Wisłoujście znajdują się m.in. w dokumentach Muzeum Histo-
rycznego Miasta Gdańska, a także Narodowego Instytutu Dzie-
dzictwa (Oddział w Gdańsku). 

site’s management was entrusted to the City Sport and 
Tourism Centre, and in 1974 to the Historical Museum 
of Gdańsk (Bukal 2012: 1100). These constant changes 
in management caused chaos, and in consequence 
no uniform concept was ever drafted for the fortress’s 
development. 

The second undoubtedly negative impact on the 
development of Wisłoujście was the launch of the 
Siarkopol industrial and commercial company in the 
early 1970s. Its activities wrought havoc on the fortress’s 
natural surroundings, as well as contributing to the 
damage of the fortress itself (Bukal 1980: 36–38).

Despite these adversities, what boded well for the 
future was the fact that the fortress was recognised at 
a very early stage as a valuable heritage asset, not only 
within Poland, but even on a worldwide scale. As early 
as 1959, a conservator’s report stated that: “The fortress 
at Wisłoujście, which is the only maritime coastal 
fortification in Poland of the medieval period, complete 
with later additions, is a fascinating architectural 
complex and one of the few examples of its type in the 
world. It is also of great historical significance in terms 
of Poland’s struggles to secure access to the sea, and of 
educational value as an example of a system of defences 
unprecedented in our times”.1

The perception of the fortress as a unique heritage 
asset meant that by the mid-1960s projects began to 
emerge concerning its future development.2 They were 
reflected in the local press, both the Głos Wybrzeża 
(7 November 1971, 19 November 1971) and Dziennik 
Bałtycki (17/18 October 1971) daily newspapers 
publishing animated debates about the use to which the 
fortress at Wisłoujście could be put (Godlewski 1972: 14). 
Essentially, the process of deliberation on the subject of 
how the fortress should be used is still ongoing, and the 
results will probably be announced in the near future.

Currently, the level of interest in Wisłoujście Fortress 
is increasing from year to year. This is demonstrated 
primarily by the consistent rise in visitor numbers and 
the consequent drafting of new tourism-focused projects. 
The best illustration of this growing interest is the fact 
that the fortress has recently been included on a list of 
32 sites in Poland (2 of them in Gdańsk) singled out by 
a survey to find the ‘Seven New Wonders of Poland’, 
organised by the National Geographic Traveler magazine 
(Klimowicz-Sikorska 2013). This is probably only 
a fraction of what this unique European heritage site can 
achieve in the future given the appropriate management 
and marketing policies. 

1 National Heritage Board of Poland (Narodowy Instytut Dziedzic-
twa), ref. no. PKWZ-5340/6/2000/4000. 

2 Records relating to planning at Wisłoujście Fortress can be 
found among documents held by the Gdańsk History Museum, 
and by the National Heritage Board of Poland (Gdańsk Office). 
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Abstrakt:

W artykule przedstawiono historię i charakter dotychczasowych publikacji archeologicznych 
dotyczących Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku. Celem prezentacji jest podsumowanie stanu badań 
archeologicznych obiektu oraz zarysowanie głównej problematyki studiów wynikających z przepro-
wadzonych prac.  

Słowa kluczowe:
Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, fortyfikacje, nowożytność, archeologia, wykopaliska

Abstract:

This article presents a synopsis of existing archaeological publications about Gdańsk’s 
Wisłoujście Fortress. The aim is to provide an overview of archaeological research carried out to-
date at this site, and to outline the main areas of study arising from this work.

Keywords:
Gdańsk, Wisłoujście Fortress, fortifications, post-medieval period, archaeology, excavations
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Bogata przeszłość założenia obronnego w Wisłoujściu 
ze względu na pełnione strategiczne funkcje już od XIX 
wieku stała się obiektem studiów architektonicznych 
i urbanistycznych, których charakteru nie sposób od-
dzielić od późniejszych badań archeologicznych. Zapo-
mniane walory obiektu zaczęto poznawać na nowo po II 
wojnie światowej. 

W zachowanych kronikach gdańskich odnoszących 
się do XV wieku można odnaleźć wzmianki traktują-
ce o historii omawianej twierdzy. Najbogatszy zbiór ta-
kich kronik został opublikowany w wydawnictwie Scrip-
tores Rerum Prussicarum (1870–1874). Szczegółowe ze-
stawienie źródeł dotyczących Twierdzy Wisłoujście znaj-
dziemy również we wspomnianych opracowaniach au-
torstwa Gustava Köhlera (1893) oraz Jerzego Stankiewi-
cza (1956). W XIX stuleciu wydane zostały szersze stu-
dia Karla Hoburga (1852), wymienionego już G. Köhlera 
oraz Paula Simsona (Simson 1913–1918). Dwóch pierw-
szych autorów, będących jednymi z pierwszych badaczy 
gdańskich fortyfikacji, mimo posiadanej znacznej wie-
dzy z zakresu historii i wojskowości zawarło w swych 
pracach jedynie skąpe informacje o architekturze ze-
społu obronnego w Wisłoujściu. Spowodowane to zosta-
ło prawdopodobnie faktem, iż w XIX wieku omawiana 
twierdza spełniała jeszcze funkcję militarną, przez co 
w konsekwencji cenzura wojskowa nie przyzwalała na 
publikację jej szczegółowych planów oraz opisów (Stan-
kiewicz 1956: 118). Informacje publikowane przez XIX-
wiecznych autorów podsyciły ciekawość badaczy pod ko-
niec lat 50. XX wieku, w okresie szacowania powojen-
nych strat i pierwszych inwentaryzacji architektonicz-
nych obiektu. 

Prace dokumentacyjne i pomiarowe na terenie Twier-
dzy Wisłoujście przeprowadził w latach 1953–55 Za-
kład Historii Architektury Polskiej Politechniki Gdań-
skiej (Stankiewicz 1956). Zaowocowały one sporządze-
niem ogólnych planów założenia obronnego przy daw-
nym ujściu Wisły w różnych fazach jego rozbudowy, jak 
i szczegółowymi schematami technicznymi konkretnych 
konstrukcji obronnych wchodzących w skład całego tego 
kompleksu. Jerzy Stankiewicz dokonał ponadto wstęp-
nej kwerendy źródłowej, dzięki której przedstawił rów-
nież historyczne dzieje omawianej tutaj fortecy.

W 1967 roku, w celu zapoznania się również z pod-
ziemnymi reliktami obszaru Twierdzy, powstał program 
badań archeologiczno-architektonicznych, prowadzo-
nych wspólnie przez Instytut Historii Kultury Materialnej  

The rich history and strategic role of the fortifications 
at Wisłoujście meant that by the 19th century they 
had already become a topic of architectural and urban 
planning studies, the nature of which made them 
inseparable from later archaeological investigations. The 
site’s forgotten values were rediscovered after the Second 
World War. 

Mentions of the fortress’s history can be found in 
surviving chronicles of Gdańsk relating to the 15th 
century. The largest collection of these chronicles 
was published in Scriptores Rerum Prussicarum 
(SRP 1870–1874). A detailed list of primary sources 
concerning Wisłoujście Fortress also appears in studies 
by Gustav Köhler (Köhler 1893) and Jerzy Stankiewicz 
(Stankiewicz 1956). In the 19th century, extensive 
studies were published by Karl Hoburg (Hoburg 1852), 
Köhler and Paul Simson (Simson 1913–1918). Despite 
their considerable knowledge of military history, Köhler 
and Stankiewicz, who were among the first scholars to 
carry out research into Gdańsk’s fortifications, provided 
only scant information about the architecture of the 
Wisłoujście defences. This was probably due to the fact 
that the fortress still served a military purpose in the 19th 
century, hence military censorship would have forbidden 
the release of any detailed plans or descriptions of this 
facility (Stankiewicz 1956: 118). Information published 
by the aforesaid authors during the 19th century fuelled 
the curiosity of researchers in the late 1950s, at a time 
when wartime losses were being estimated and the 
first architectural surveys of the fortress were being 
undertaken. 

Site recording and survey work was carried out at 
Wisłoujście Fortress during 1953–55 by the History of 
Polish Architecture Department, Gdańsk University of 
Technology (Stankiewicz 1956). In consequence, general 
plans were drafted of the various stages of development of 
the entire fortified complex located at the former mouth 
of the Vistula, along with detailed diagrams of individual 
defensive works constituting part of the complex. Jerzy 
Stankiewicz also conducted a preliminary survey of 
historical records, which enabled him to present an 
account of the fortress’s history. 

In 1967, in order to examine the site’s underground 
remains, a programme of archaeological and architectural 
research was carried out jointly by the Institute of the 
History of Material Culture, Polish Academy of Sciences 
and the History of Polish Architecture Department, 
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Polskiej Akademii Nauk (dalej IHKM-PAN) oraz Kate-
drę Historii Architektury Polskiej Politechniki Gdań-
skiej (Zbierski 1967: 208–207). Wyniki prac wykopali-
skowych pozwoliły na pierwsze konstatacje dotyczące 
posadowienia Wieży-Latarni oraz murowanego Wieńca 
artyleryjskiego wzniesionego wokół niej (Zbierski 1967: 
211; Zbierski 1970: 122; Zbierski 1977: 134) (ryc. 13). 
Prace prowadzone w tym okresie pozwoliły także doko-
nać rozpoznania konstrukcji wału XVI-wiecznego Fortu 
Carré (Zbierski 1970: 127; Zbierski 1975: 147), ustalenia 
poziomów użytkowych i wstępnej chronologii głównego 
dziedzińca twierdzy (Zbierski 1970: 126) oraz ustalenia 
wielofazowości fundamentów laboratorium amunicyj-
nego wzniesionego przy południowo-zachodniej ścianie 
Wieńca (Zbierski 1977: 135–138). Uzupełnieniem tych 
danych były pierwsze informacje o dawnej linii brzego-
wej oraz konstrukcjach nabrzeża portowego, znajdujące-
go się po drugiej stronie kanału (Zbierski 1975: 131).

Kolejnych informacji o obiekcie dostarczyły pra-
ce podwodne przeprowadzone w latach 1991–92, przy 
okazji zabezpieczania fundamentów bastionu Furta 
Wodna. Sporządzono wówczas dokumentację drewnia-
nych elementów posadowienia tego bastionu i pobrano 
z nich, i z podobnych konstrukcji przy Szańcu Wschod-
nim, próby do ekspertyzy dendrochronologicznej (Ru-
tecki 1993: 1; Ważny 2001). Dalsza prospekcja podwod-
na, wykonywana z ramienia Centralnego Muzeum Mor-
skiego, odbyła się latem 1993 roku i pozwoliła na zare-
jestrowanie drewnianych konstrukcji kaszycowych pod 
murami kurtyn oraz pod narożnikami bastionów: Arty-
leryjskiego, Furta Wodna oraz Ostroróg. Konstrukcji ta-
kich nie zaobserwowano pod Bastionem Południowo-
Wschodnim i pod północną kurtyną Fortu Carré. Pod-
czas wymienionych prac odkryto również wyjście kory-
tarza znajdującego się w kurtynie zachodniej (Zbierski 
2000: 35), sporządzono też pierwszą geodezyjną mapę 
Fortu Carré. 

Kolejne prace o charakterze sondażowym prowadzo-
no w roku 2000 z ramienia Muzeum Historycznego Mia-
sta Gdańska. Wykopy zlokalizowane na głównym dzie-
dzińcu fortu odsłoniły fundamenty budynku koszar oraz 
kamieniczek oficerskich wokół Wieńca (Pudło 2000: 
2–3; Paner 2009: 38). Zlokalizowano również dwa pozio-
my użytkowe dziedzińca, datowane przez autorkę badań 
na okresy XVI–XVIII wieku i XIX–XX wieku. W wyniku 
podjętych prac odsłonięto również dwa obiekty interpre-
towane przez badaczkę jako śmietnikowe.  

Następne prace wykopaliskowe, w 2002 roku, pro-
wadzono na powierzchni Bastionu Artyleryjskiego oraz 
w jego wnętrzu (Pudło 2002: 3–5; Paner 2009: 42) 
(ryc. 13). W ich wyniku rozpoznano budowę nasypu i ze-
wnętrzną część sklepienia bastionu. Wewnątrz odkryto 
poziomy użytkowe, których datowanie badaczka ustali-
ła na okres XVI–XIX wiek. Podczas prac renowacyjnych 
w latach 2003–2006 przystąpiono również do prospek-
cji archeologicznej, podczas której eksplorowano szereg 
niewielkich wykopów oraz sondaży założonych na całym 
obszarze fortecy, badanych do poziomu wyznaczonego  

Gdańsk University of Technology (Zbierski 1967: 
208–207). Excavations revealed the foundations of the 
lighthouse tower and the ring of brick casemates (known 
as the Ring) built around it (Zbierski 1967: 211; Zbierski 
1970: 122; Zbierski 1977: 134) (Fig. 13). Work carried 
out during this period also made it possible to assess the 
structural details of the ramparts of the 16th-century Fort 
Carré (Zbierski 1970: 127; Zbierski 1975: 147), as well 
as to identify occupation levels, determine a preliminary 
chronology of the fortress’s main courtyard (Zbierski 
1970: 126) and to document the multiple phases of the 
foundations underpinning the ammunition laboratory 
built next to the south-west wall of the Ring (Zbierski 
1977: 135–138). Additional discoveries included the 
first recorded evidence of the former shoreline and the 
quayside structures of the port located east of the canal 
(Zbierski 1975: 131).

Excavations carried out during 1991–92, when the 
foundations of the Furta Wodna Bastion were being 
consolidated, brought to light further new information 
about the fortress. The timber components of this 
bastion’s foundations were recorded and sampled for 
dendrochronological analysis, samples also being taken 
from similar structures of the eastern sconce (Rutecki 
1993: 1; Ważny 2001). Further underwater surveying 
carried out by the Polish Maritime Museum in the 
summer of 1993, resulted in the recording of the timber 
caissons underpinning the walls of the curtain and the 
corners of the Artyleryjski, Furta Wodna and Ostroróg 
Bastions. No evidence of such structures was noted 
beneath the Południowo-Wschodni bastion or beneath 
the north curtain of the Fort Carré. The hidden exit of 
a corridor beneath the west curtain was also discovered 
at this time (Zbierski 2000: 35), and the first geodetic 
survey map of the Fort Carré was produced. 

Excavations continued in 2000 with trial trenching 
conducted by the Historical Museum of Gdańsk. 
Trenches opened in the fort’s main courtyard revealed 
the foundations of the barrack building and of the 
tenentment houses around the Ring (Pudło 2000: 2–3; 
Paner 2009: 38) (Fig. 13). Two occupation levels were 
recorded within the courtyard, dated by the excavator 
to the 16th–18th centuries and the 19th–20th centuries 
respectively. Two contexts interpreted by the excavator as 
refuse features were also discovered.

The next excavation took place in 2002, and 
concentrated on the surface of the Artyleryjski Bastion 
and its interior (Pudło 2002: 3–5; Paner 2009: 42). The 
structure of the earthwork mound and the outer portion 
of the bastion’s vaults were recorded during the course of 
this work. Occupation levels identified inside the bastion 
were dated by the excavator to the 16th–19th centuries. 
Archaeological investigation was also undertaken 
during the course of renovation work carried out from 
2003 to 2006. Several small trenches and test trenches 
distributed across the entire site were excavated down 
to a level determined by the nature of the construction 
work (Kasprzak 2005: 363–369; Kasprzak 2007: 457–
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charakterem prac budowlanych (Kasprzak 2005: 363–
369; Kasprzak 2007: 457–464). W ich wyniku zareje-
strowano konstrukcje oraz rozmiary wałów ziemnych 
o szerokiej chronologii od XVII do XIX wieku. Odsło-
nięto również częściowo relikty zabudowy z XVII, XIX 
i XX wieku w formie konstrukcji murowanych i drewnia-
nych, interpretowanych przez autorkę jako szkieletowe. 
W tym okresie na dziedzińcu głównym fortu odsłonię-
to również XIX-wieczny kanał deszczowy ze studzienką 
oraz określono chronologię górnych nawarstwień dzie-
dzińca (XVIII wiek). Prace ziemne prowadzono dodat-
kowo na zewnątrz  Bastionu Ostroróg i w jego obrębie, 
gdzie w świetle ustaleń archeologa prowadzącego odkry-
to pozostałości drewnianej podłogi. Do ważniejszych wy-
ników badań tego okresu można również włączyć odkry-
cie reliktów mostu w fosie zewnętrznej Szańca Wschod-
niego (Pudło 2014: 269–271). 

W 2005 roku na terenie Twierdzy odbyły się prace 
ekshumacyjne, mające na celu wydobycie i przeniesienie 
szczątków żołnierzy niemieckich poległych pod koniec II 
wojny światowej na obszarze Twierdzy w Wisłoujściu1. 

Podczas kolejnych prac konserwatorskich Twierdzy 
Wisłoujście, prowadzonych w latach 2006–2010, wyko-
nywano nadzory archeologiczne. Obszary, które zostały 
objęte uwagą archeologa w tym okresie to rejony połu-
dniowego muru fosbrei oraz Bastionu Furta Wodna (Pu-
dło 2014: 271) (ryc. 13). 

W latach 2013 oraz 2014 zrealizowane zostały ba-
dania Instytutu Archeologii i Etnologii w Gdańsku, we 
współpracy z Muzeum Historycznym Miasta Gdań-
ska oraz Katedrą Geodezji Politechniki Gdańskiej (Dą-
bal 2013; 2014a; 2014b) (ryc. 13). Podczas prac wyko-
paliskowych założono łącznie 14 wykopów, zlokalizowa-
nych na obszarze Fortu Carré oraz Szańca Wschodniego. 
Lokalizacja wykopów podyktowana była zadaniami ba-
dawczymi wyznaczonymi przez współpracujące instytu-
cje pod kątem przyszłych prac rewitalizacyjnych. 

Oprócz pierwszych publikacji wyników badań ar-
cheologicznych autorstwa Andrzeja Zbierskiego nie za-
rysowano szczegółowo odkryć, które umożliwiłyby bar-
dziej syntetyczną analizę przestrzenną założenia Twier-
dzy Wisłoujście. Jednocześnie podejmowana do tej pory 
problematyka poza drobnymi szczegółami technicznymi 
nie wykracza poza ustalenia historyczno-architektonicz-
ne. Fakt, że efektem 48 lat badań (1967–2015) są  skrom-
ne komentarze wyników, świadczy o złożonej problema-
tyce i trudnościach w interpretacji stratygrafii obiektu – 
co potwierdziły także najnowsze wykopaliska. 

Na marginesie badań do tej pory prawie nie charak-
teryzowano źródeł ruchomych pochodzących z wykopa-
lisk. Jedynym sygnałem z wcześniejszych wykopalisk 
jest opracowanie żetonów (Nowaliński 2005). Wzmian-
ki o obecności źródeł ruchomych pojawiały się w opra-
cowaniach, jednak z wyjątkiem jednej sytuacji (Pudło 
2014) publikowane były bez odnośników graficznych.  

1 Pozwolenie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków z dnia 2 maja 2005 roku.

464). The structural details and dimensions of the 
earthen ramparts, representing a broad timespan from 
the 17th to the 19th century, were recorded, as were the 
partial remains of buildings dating from the 17th, 19th 
and 20th centuries. These took the form of brick and 
timber structures interpreted by the excavator as timber-
framed buildings. During this period of excavation 
a 19th-century rainwater drainage channel and gully 
were also discovered in the main courtyard of the fort, 
and the uppermost deposits within the courtyard were 
dated (18th century). Further fieldwork was conducted 
outside the fort and within the Ostroróg Bastion, where 
the principal archaeologist identified the remains of 
a wooden floor. Other important results gained from 
excavation during this period included the discovery of 
bridge remains in the outer ditch of the eastern sconce 
(Pudło 2014: 269–271). 

In 2005 exhumation work was carried out at 
Wisłoujście Fortress in order to recover and relocate the 
remains of German soldiers killed in action at this site 
towards the end of the Second World War1. 

Archaeological watching briefs were carried out at 
Wisłoujście Fortress when further conservation work was 
undertaken during 2006–2010. The areas examined at 
that time were those around the south wall of the berm 
and the Furta Wodna Bastion (Pudło 2014: 271) (Fig. 13). 

In 2013 and 2014 research was conducted by the 
Gdańsk Institute of Archaeology and Ethnology, in 
conjunction with the Historical Museum of Gdańsk 
and the Department of Geodesy, Gdańsk University 
of Technology (Dąbal 2013; 2014a; 2014b) (Fig. 13). 
A total of 14 trenches located in the Fort Carré and 
the Eastern Sconce were excavated. The positioning of 
these trenches was dictated by research aims identified 
by the collaborating institutions with a view to future 
regeneration measures. 

Other than the first publications of excavation results 
for Wisłoujście Fortress produced by Andrzej Zbierski, 
no particulars have been provided of discoveries that 
would allow for a more detailed, comprehensive spatial 
analysis of this site. Other than minor technical details, 
only matters concerning historical and architectural 
findings have been addressed thus far. The fact that 482 
years of archaeological investigations have yielded only 
a handful of comments regarding their results reflects 
the complexity of the issues involved and the difficulties 
of interpreting the site’s stratigraphy, as confirmed by the 
most recent excavations. 

Descriptions of artefacts excavated at the site have 
rarely been provided to-date. The only study to emerge 
from earlier excavations is one on tokens (Nowaliński 
2005). Mentions of artefacts have appeared in some 
reports; however, with the exception of one instance 
(Pudło 2014), these have been published without 

1 Licence issued by the Pomorskie Voivodeship Conservation 
Officer on 2 May 2005.

2 Since 1967.
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Materiały z badań archeologicznych z lat 2013–2014 
również jedynie sygnalizowano w dotychczasowych in-
formacjach o prowadzonych badaniach. Pierwsze szersze 
opracowania dotyczyły wybranych numizmatów i narzę-
dzi (Arutunow i in.). 

reference to any illustrations. Materials recovered 
during 2013–2014 have also merely been referred to in 
information published to-date about these excavations. 
The first extensive studies to have emerged deal with 
selected numismatic finds and tools (Arutunow et all). 
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Abstrakt:

Artykuł omawia zakres prac archeologicznych prowadzonych w Twierdzy Wisłoujście 
w Gdańsku w latach 2013 i 2014. W sposób syntetyczny zaprezentowano okoliczności podjęcia 
prac, metodykę badań terenowych oraz zasygnalizowano problemy techniczne napotkane 
podczas prowadzenia prac ziemnych przy obiekcie zabytkowym. 
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Abstract:

This introductory article provides a synopsis of the range of archaeological work carried out 
at Wisłoujście Fortress in Gdańsk in 2013 and 2014. An outline is given of the circumstances in 
which this work was undertaken, the fieldwork methodology used and the technical problems 
encountered during excavation. 
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Twierdza Wisłoujście znajduje się na południowo-za-
chodnim wybrzeżu Zatoki Gdańskiej, na prawym brze-
gu ujścia Martwej Wisły (ryc. 14). Obecnie pod wzglę-
dem administracyjnym teren ten przynależy do dzielni-
cy Gdańska – Przeróbki. Zabytkowy kompleks nowożyt-
nych fortyfikacji tworzą Fort Carré oraz Szaniec Wschod-
ni wraz z rawelinem. Zespół obiektów został wpisany do 
rejestru zabytków1, w związku z czym objęty jest pełną 
ochroną konserwatorską. Kompleks znajduje się również 
w obszarze ochrony siedlisk przyrodniczych (SOO) Na-
tura 2000. Wszystkie prace ziemne wymagają zatem do-
datkowych uzgodnień z  Regionalną Dyrekcją Ochrony 
Środowiska w Gdańsku. 

W związku z planowanymi pracami rewitalizacyjny-
mi kompleksu fortyfikacji z inicjatywy Muzeum Histo-
rycznego Miasta Gdańska w roku 2013 podjęto wyprze-
dzające działania konserwatorskie – badania archeolo-
giczne. Prace wykopaliskowe prowadzone były przez Jo-
annę Dąbal z ramienia Instytutu Archeologii i  Etnolo-
gii Uniwersytetu Gdańskiego przy współpracy Katedry 
Geodezji Politechniki Gdańskiej. 

W dwóch sezonach badawczych w latach 20132 
i 20143 (od 30 lipca do 30 sierpnia 2013 r.; od 5 czerwca 
do 18 lipca 2014 r.) założono 14 wykopów o łącznej po-
wierzchni 430 m² (ryc. 15). 

Wykopy zlokalizowano w obrębie Fortu Carré (wy-
kopy: 1–7, 14) oraz Szańca Wschodniego (wykopy 8–13). 
Eksplorację prowadzono w oparciu o naturalne zasięgi 
jednostek stratygraficznych lub poziomy mechaniczne. 
Decyzje podejmowano w oparciu o warunki techniczne 
i stratyfikację poszczególnych wykopów. Realizacja prac 
terenowych możliwa była dzięki zaangażowaniu studen-
tów i doktorantów archeologii Uniwersytetu Gdańskie-
go oraz wolontariuszy. W wykopaliskach w obu sezonach 
badawczych udział wzięło ponad 40 osób. 

Podczas prowadzonych prac ziemnych napotkano 
szereg trudności technicznych. W kilku sytuacjach oko-
liczności te stanowiły ograniczenie dla podejmowanych 
działań. Zmiany zakresu podjętych prac wynikały z obec-
ności niezarejestrowanych lub niezgodnych z dostępnymi 

1 Decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
z 1959, rozszerzona decyzją z 2000 r.

2 Zgodnie z decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, decyzja nr: ZA.5161 116 2013, zmiana zakresu: 
ZA.5161 147 2013.

3 Zgodnie z decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, decyzja nr: ZA.5161.114.2014.

Wisłoujście Fortress lies on the southwest coast of 
the Gulf of Gdańsk, on the right bank of the mouth of 
the Martwa Wisła, today district of Gdańsk called 
Przeróbka (Fig. 14). This historic complex of post-
medieval fortifications is made up of the Fort Carré, the 
Eastern Sconce and ravelin. This group of structures 
has been listed on Poland’s National Heritage Register,1 
and thus is protected by a  strictly defined cultural 
heritage conservation order. The complex is also part 
of a site which has been designated a Special Area of 
Conservation (SAC) within the Natura 2000 network. 
Therefore, any ground works undertaken there require 
additional consent from the Regional Directorate of 
Environmental Protection in Gdańsk. 

In view of the planned regeneration of this fortified 
complex, at the initiative of the Historical Museum 
of Gdańsk archaeological excavation preceding 
conservation measures was embarked on in 2013. The 
excavation work was directed by Joanna Dąbal of the 
Institute of Archaeology and Ethnology, University of 
Gdańsk in collaboration with the Department of Geodesy, 
Technical University of Gdańsk. 

During two seasons of excavation held in 20132 and 
20143 (from 30 July to 30 August 2013 and from 5 June 
to 18 July 2014) 14 trenches covering a total surface area 
of 430 m² were examined (Fig. 15). 

These trenches were located within the Fort Carré 
(trenches 1–7 and 14) and the Eastern Sconce (trenches 
8–13). Excavation proceeded either by following the site’s 
natural stratification layers or by using arbitrary levels. 
Decisions regarding which of these approaches to take 
were made based on technical considerations and on 
the stratigraphy encountered inside each trench. This 
fieldwork was made possible thanks to the involvement 
of archaeology undergraduates and doctoral students 
from the University of Gdańsk, as well as volunteers. 
There were 36 participants in each of the two excavation 
seasons. 

A series of technical difficulties were confronted 
during the course of excavation. In several cases they 

1 By a decision of the Heritage Protection Officer for the Pomorskie 
Voivodeship, 1959; supplemented by the decision of 2000. 

2 In accordance with decision ZA.5161 116 2013 (change in scope: 
ZA.5161 147 2013) of the Heritage Protection Officer for the Po-
morskie Voivodeship. 

3 In accordance with decision ZA.5161.114.2014 of the Heritage 
Protection Officer for the Pomorskie Voivodeship.
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pomiarami wkopów pod instalacje oraz wykopów arche-
ologicznych. W trzech sytuacjach do calca przebadano 
część wykopu: wykop 1, 3, 5. Sytuacja ta wynikała z na-
trafienia na czynne instalacje oraz w przypadku wyko-
pu 5 na podnoszenie się wody w odkrytej studni w po-
bliżu działających instalacji elektrycznych i w ograniczo-
nej przestrzeni (średnica obiektu 1,2 m). W dwóch sytu-
acjach: wykop 2 i wykop 9, intencjonalnie powielono wy-
kopy z poprzednich sezonów celem uchwycenia i zadoku-
mentowania pełnego przebiegu odkrytych murów. 

Szczególnie trudne warunki glebowo-hydrograficz-
ne i ograniczone możliwości obserwacji odnotowano 
w trzech wykopach: w jednej z kamieniczek wokół Wień-
ca, w piwnicach Wieńca oraz na obszarze leśnym w ob-
rębie Bastionu Wiślanego na Szańcu Wschodnim (wykop 
4, wykop 14, wykop 13). Ograniczony zakres przestrzen-
ny  wymienionych wykopów wynikał z przyczyn natural-
nych (wykop 13) lub z istniejącej zabudowy (wykopy: 4, 
14), ograniczającej wymiary odkrywek. 

Pomimo wskazanych trudności pełne i szczegółowe 
prace inwentaryzacyjne wykonano dla wszystkich lo-
kalizacji. Podczas prac wykopaliskowych wykonywa-
no dokumentację pomiarową, w tym także pomiary fo-
togrametryczne oraz dokumentację opisową, rysunkową 
i cyfrową. Dodatkowo w jednym z pomieszczeń kamie-
nic Wieńca wykonano inwentaryzację architektoniczną. 

placed limitations on what work could be carried 
out. Changes had to be made in the scope of the tasks 
undertaken because of the presence of unmapped or 
incorrectly recorded underground installation trenches. 
In three instances (trenches 1, 3 and 5), only part of 
the archaeological trench was excavated down to the 
natural subsoil. This situation arose because operational 
pipelines were encountered or, as was the case with 
trench 5, because of a rise in the water level inside a well 
discovered in the vicinity of live electric cables confined 
within a limited space (feature diameter 1.2 m). In two 
instances  trenches 2 and 9 – earlier excavated trenches 
were reopened in order to determine and record the full 
extent of the unearthed walls. 

Particularly difficult soil and groundwater conditions, 
as well as limited observation opportunities, were noted 
in three trenches: in one of the houses around the Ring 
of Casemates, in the cellars of said casemates, and in 
the wooded area around the Wiślany Bastion on the 
Eastern Sconce (trenches 4, 14 and 13). Constraints on 
the dimensions of these trenches resulted either from 
natural causes (trench 13) or because existing buildings 
(trenches 4 and 14) restricted their size. 

Despite the difficulties highlighted above, full and 
detailed recording was carried out in all three locations. 
Spatial recording during the course of excavation 

Ryc. 14. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście. Lokalizacja Twierdzy Wisłoujście, fot. Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdański, 
autorzy: OPEGIEKA Elbląg sp. z o.o.; Marta Gąsior, Leszek Drobiszewski, 2013 r.

Fig. 14. Gdańsk, Wisłoujście Fortress. Localization of the Wisłoujście Fortress. Photo by the Institute of Archaeology and Ethnology, 
Univeristy of Gdańsk. Authors: OPEGIEKA Elbląg, sp. z o.o; Marta Gąsior, Leszek Drobiszewski, 2013.
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Ryc. 15. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. Lokalizacja wykopów archeologicznych wraz z ich numeracją, lata 2013–2014, 
oprac. Tadeusz Widerski, Patryk Muntowski, Joanna Dąbal, 2015 r.

Fig. 15. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. Described with numbers trenches location, seasons 2013–2014, Map by Tadeusz 
Widerski, Patryk Muntowski, Joanna Dąbal, 2015.
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Wyniki badań z poszczególnych wykopów skorelowano 
ze sobą, starając się uzyskać wspólny obraz funkcjonal-
no-przestrzenny analizowanych okresów chronologicz-
nych dla większych obszarów stanowiska. 

Wszystkie odkryte podczas badań pozostałości za-
budowy murowanej zachowano i zabezpieczono przed 
ewentualnymi zniszczeniami mechanicznymi. Po zakoń-
czeniu badań wykopy zasypano, a teren został przywró-
cony do pierwotnego stanu w ramach wytycznych Mu-
zeum Historycznego Miasta Gdańska. 

included the use of photogrammetric methods, as well as 
the compilation of a descriptive, drawn and digital record. 
In addition, an architectural survey was made of one of 
the rooms within the Ring of Casemates. Excavation 
results from the individual trenches were correlated 
with one another to try and gain a cohesive functional 
and spatial picture of the analysed chronological periods 
across wider areas of the site. 

All of the excavated remnant masonry structures 
were left in situ and safeguarded against potential 
mechanical damage. On completion of the excavations, 
the trenches were backfilled and the site was restored to 
its original state, in keeping with the guidelines set out 
by the Historical Museum of Gdańsk. 
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Abstrakt:
Artykuł prezentuje zakres oraz metodologię geodezyjną wykorzystaną w trakcie 

pomiarów towarzyszących pracom archeologicznym wykonanym w rejonie Twierdzy 
Wisłoujście w Gdańsku. 
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Abstract:
The article presents the scope and methodologies used in the course of geodetic 

measurements accompanying archaeological excavations in the area of   the Wisłoujście 
Fortress in Gdańsk.
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Inwentaryzacja geometryczna obiektów archeologicz-
nych realizowana podczas badań wykopaliskowych na 
przestrzeni ostatnich lat ulega dynamicznej zmianie. 
Coraz częściej wykonywana jest ona przy udziale geo-
detów z  zastosowaniem nowoczesnego sprzętu geode-
zyjnego. Nowoczesne metody pomiarowe umożliwiają 
szybką i precyzyjną rejestrację danych geometrycznych. 
Pozyskane dane rejestrowane w przyjętych systemach 
odniesienia pozwalają na wykonanie złożonych opraco-
wań kartograficznych zapewniając przy tym nieporów-
nywalnie większą precyzję w stosunku do metod „trady-
cyjnych”. Prawidłowo wykonane opracowania kartogra-
ficzne ułatwiają precyzyjną lokalizację eksplorowanych 
stanowisk archeologicznych w przyszłości.

Prace geodezyjne związane z badaniami archeolo-
gicznymi w rejonie Twierdzy Wisłoujście trwały około 
czterech miesięcy i obejmowały swoim zasięgiem w 2013 
roku powierzchnię sześciu wykopów, z czego pięć znajdo-
wało się w terenie otwartym natomiast jeden w dawnym 
domku oficerskim. Zakres wykonanych robót geodezyj-
nych w 2014 roku uległ poszerzeniu o kolejne 8 odkry-
wek z czego siedem znajdowało się w terenie otwartym, 
natomiast jedna w piwnicach Wieńca. Łącznie w 2013 
roku zinwentaryzowano wykopy o powierzchni 80 m2, 
natomiast w roku 2014 odkrywki o powierzchni 350 m2. 

Obserwacje oparto na osnowie geodezyjnej znajdują-
cej się na terenie Twierdzy Wisłoujście. Do pomiarów wy-
korzystano dwa punkty osnowy poziomej III klasy oraz 
jeden punkt osnowy wysokościowej II klasy. Osnowę po-
ziomą dogęszczono osnową pomiarową w sposób umoż-
liwiający sprawne przeprowadzenie pomiarów w założo-
nych reżimach dokładnościowych. Otrzymane wyniki 
pomiarów rejestrowane i przetwarzane były w układzie 
„Gdańsk 70” (Pędzich 2014).

Do pomiaru zastosowano dwa zestawy instrumentów 
pomiarowych. Zestaw niwelacyjny, w którym wykorzy-
stywano instrument Leica NA720 wraz ze statywem i ła-
tami niwelacyjnymi oraz zestaw tachimetryczny oparty 
na instrumencie Leica TCR803 wraz ze statywem i zesta-
wem pryzmatów (ryc. 16).

W przypadku pomiarów niwelacyjnych do wyznacze-
nia wysokości reperów roboczych zastosowano ciągi ni-
welacyjne dwustronnie dowiązane, w których wykorzy-
stano metodę niwelacji ze środka. Metoda niwelacji ze 
środka polega na pomiarze łat niwelacyjnych ze stano-
wiska ustawionego w równej odległości pomiędzy nimi. 
Takie przeprowadzenie pomiaru pozwala wyeliminować 

Geometric inventory of archaeological objects 
performed during excavations has been undergoing 
dynamic changes in the last few years. More and 
more often it is performed by surveyors using modern 
surveying equipment. Modern measurement methods 
allow for quick and precise registration of geometric data. 
The acquired data, recorded in the accepted reference 
systems, allow you to perform complex cartographic 
studies while ensuring incomparably greater precision in 
relation to ‘traditional’ methods. Properly documented 
cartographic studies facilitate precise future location of 
archaeological sites.

Geodetic operations associated with archaeological 
research in the area of Wisłoujście Fortress lasted about 
four months and in 2013 included six excavations of 
which five were in the open air while one in the former 
officers’ house. The scope of surveying work in 2014 was 
widened by further 8 outcrops, of which seven were in 
the open air while one in the basement of the Ring. In 
total, in 2013 80 m2 of excavations were inventoried, 
whereas in 2014 it was the area of   350 m2. 

Observations were based on the geodetic control 
network, located in Wisłoujście Fortress. For the 
measurement two horizontal Class III control points, 
and one vertical class II control point were used. 
The horizontal control network was densified by 
measurement control network so as to allow smooth 
measurements in the established precision regimes. The 
results of measurements were recorded and processed in 
the “Gdańsk 70” system (Pędzich, 2014).

Two sets of measuring instruments were used for 
measurements. These were: the leveling set in which 
the instrument Leica NA720 was used with a tripod and 
with leveling rod, and a tachometric set based on the 
Leica TCR803 instrument used with a tripod and a set 
of prisms (Fig. 16).

In the case of leveling measurements two-sided 
referenced leveling from the centre was used to determine 
the level of temporal points. The method of leveling from 
the centre consists in measuring the leveling rods from 
the position set at an equal distance between them. Such 
way of measuring eliminates a number of errors, for 
example the curvature of the earth’s surface, refraction 
or instrumental errors such as non-parallelism of the 
line of sight to the level axis of the leveler (Odlanicki-
Poczobut 1979).
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szereg błędów, między innymi zakrzywienie powierzchni 
ziemskiej, refrakcję czy błędy instrumentalne, takie jak 
np. nierównoległość osi celowej do osi libelli niwelatora 
(Odlanicki-Poczobut 1979).

W przypadku pomiarów sytuacyjno-wysokościowych 
wykonywano je metodą tachimetryczną. Metoda tachi-
metryczna jest złożeniem dwóch podstawowych metod 
pomiarowych i polega na tym, że pomiar sytuacyjny (po-
ziomy) wykonywany jest metodą biegunową, natomiast 
pomiar wysokościowy wykonywany jest metodą niwela-
cji trygonometrycznej (Jagielski 2005).

Pomiar biegunowy jest powszechnie stosowany 
w geodezji i polega na pomiarze odległości od stanowi-
ska pomiarowego do punktu mierzonego oraz wyzna-
czeniu wartości kąta pomiędzy bokiem linii opartej na 
dwóch znanych współrzędnych (stanowisko instrumen-
tu – punkt osnowy) a linią stanowisko instrumentu – 
punkt mierzony. Wyznaczone wartości kątowe umożli-
wiają określenie wielkości azymutów mierzonych linii. 
Na podstawie obliczonych azymutów oraz pomierzonej 
odległości możliwe jest określenie współrzędnych punk-
tów wyznaczanych (Ząbek 1998). 

Pomiar wysokości bazujący na metodzie niwelacji 
trygonometrycznej jest również powszechnie stosowany 
w pomiarach geodezyjnych. Metoda ta opiera się na roz-
wiązaniu za pomocą funkcji trygonometrycznych trójką-
ta prostokątnego, w którym znana jest odległość pozio-
ma pomiędzy stanowiskiem instrumentu i punktem mie-
rzonym oraz kąt pionowy pomierzony ze stanowiska in-
strumentu do punktu mierzonego. Miary te uzyskiwane 
są w trakcie wykonywania pomiarów. Po rozwiązaniu ta-
kiego zadania otrzymuje się długość odcinka pionowe-
go leżącego w trójkącie naprzeciw mierzonego kąta pio-
nowego. Otrzymana wielkość jest przewyższeniem po-
między stanowiskiem a punktem pomiarowym. Na jego 
podstawie oblicza się wysokość względną wyznaczanego 
punktu (Kosiński 2012).

Situational height measurements were performed 
using tachometric method. It is a combination of two 
basic methods of measuring, where the situational 
measurement (horizontal) is performed by calculating 
polar coordinates while the altitude measurement is 
performed using trigonometric leveling method (Jagielski 
2005).

Polar measurement is widely used in surveying and 
consists of measuring the distance from the measuring 
center to the measured point and determining the 
angle between the side of the line based on two known 
coordinates (the position of the instrument – control 
network point), and the line – position of the instrument 
– the measured point. The determined angle values allow 
us to specify the value of the azimuth of the measured 
line. Basing on the calculated azimuths and the measured 
distance it is possible to determine the coordinates of the 
points designated (Ząbek 1998).

Height measurement based on trigonometric leveling 
method is also widely used in surveying. This method 
is based on solving trigonometric functions using right-
angled triangle, where we know the horizontal distance 
between the position of the instrument and the point 
measured and the vertical angle measured from the 
position of the instrument to the measured point. These 
values are obtained during measurements. After solving 
this task we obtain the length of the vertical segment lying 
in the triangle opposite to the measured vertical angle. 
The resulting value is the elevation between the post and 
the measuring point. On the basis of the calculated value 
we determine the relative height (Kosińki 2012).

In order to select places to carry out archaeological 
work, analysis of the historical cartographic sources 
was carried out before starting field measurements. 
Archival maps of the area of Wisłoujście Fortress of 
years: 1673 and 1800 (APG 300, MP/503; APG 300, 
MP/907) were fitted into the used surveying reference 

Ryc. 16. Zestaw niwelacyjny i tachimetryczny wykorzystany w trakcie pomiarów, fot. Tadeusz Widerski, 2015 r. 

Fig. 16. Equipment used for leveling and tachymetry recording, photo by Tadeusz Widerski, 2015.
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Przed rozpoczęciem pomiarów terenowych w celu 
wytypowania miejsc przeprowadzenia prac archeolo-
gicznych przeprowadzono analizy historycznych źró-
deł kartograficznych. Archiwalne mapy terenu Twierdzy 
Wisłoujście z lat 1673 i 1800 (APG 300, MP/503; APG 
300, MP/907) wpasowano w wykorzystywany pod-
czas prac geodezyjnych układ odniesienia „Gdańsk 
70” (Pasławski 2006) (ryc. 17). Transformacji dokona-
no metodą Helmerta. Ze względu na brak układu od-
niesienia na mapach archiwalnych do obliczeń jako 
punkty dostosowania wykorzystano szczegóły tere-
nowe zidentyfikowane na mapach i istniejące aktual-
nie w terenie. Z reguły punktami dostosowania były 
narożniki obiektów murowanych Twierdzy. Ze wzglę-
du na niekartometryczność danych archiwalnych błędy  

system „Gdańsk 70” (Pasławski 2006) (Fig. 17). The 
transformation was performed by the Helmert method. 
Due to lack of a frame of reference for the calculations on 
archival maps, the details of terrain identified on maps 
and existing currently in the field were used as reference 
points. As a rule, the adjustment points are corners of 
the masonry in the fortress. Due to low cartometry of the 
archive data fitting errors of these maps were relatively 
large and exceeded 3 m. However, the resulting accuracy 
was sufficient to ensure satisfactory reproduction of the 
field position of large objects that no longer exist in the 
fortress. The prepared archival cartographic base has 
allowed to determine the coordinates of the corners of 
future archaeological excavations.

Ryc. 17. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, złożenie planu historycznego (Starkowski 1673, APGd 300MP/503) z wycinkiem współczesnej 
mapy zasadniczej (Plan Gdańska), oprac. Tadeusz Widerski, Patryk Muntowski, Joanna Dąbal, 2015 r. 

Fig. 17. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, historical plan (Starkowski 1673, APGd 300MP/503) compared with the section of contemporary 
basic map (the Gdańsk City Plan), map by Tadeusz Widerski, Patryk Muntowski and Joanna Dąbal, 2015.

Lokalizacja wykopów z 2013 r., 
Trenches location, y. 2013

Plan współczesny, 
Plan of modern city

Mapa Strakowskiego, 1673, 
Map of Strakowski, 1673

0 50 m

Lokalizacja wykopów z 2014 r., 
Trenches location, y. 2014
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wpasowania tychże map były stosunkowo duże i przekra-
czały 3 m. Jednakże uzyskana dokładność była wystar-
czająca do tego, aby w zadowalający sposób odtworzyć 
w terenie położenie dużych nieistniejących już obiektów 
Twierdzy. Przygotowany archiwalny podkład kartogra-
ficzny pozwolił określić współrzędne narożników przy-
szłych wykopów archeologicznych.

Po przeprowadzeniu wstępnych prac kameralnych 
przystąpiono do wykonania prac terenowych. Na podsta-
wie wyznaczonych współrzędnych wytyczono w terenie 
obrysy przyszłych wykopów archeologicznych. Tyczenie 
oparto o wykonaną w rejonie każdego z wykopów osno-
wę pomiarową. Dogęszczoną osnowę stanowiły punkty 
osnowy ściennej rozlokowane w bezpośrednim sąsiedz-
twie odkrywek w taki sposób, aby umożliwić określe-
nie współrzędnych stanowisk pomiarowych w jak naj-
szerszym zakresie, tj. tak, aby wizura na każdy z punk-
tów była jak najlepsza (Przewłocki 2011). Dokładność 
wyznaczenia współrzędnych osnowy ściennej względem 
osnowy szczegółowej wynosiła +/- 5 mm. Dodatkowo 
w  bezpośrednim sąsiedztwie każdego wykopu umiesz-
czono reper roboczy, umożliwiający archeologom prze-
prowadzenie pomiarów wysokościowych w obowiązują-
cym systemie odniesienia. Dokładność wyznaczenia wy-
sokości osnowy pomiarowej nie przekraczała 6 mm.

After carrying out preliminary work we started 
to carry out the field work. Basing on the designated 
coordinates outlines of future archaeological excavations 
were marked on the ground. The outlining was based on 
the measuring matrix made in the area of each of the 
future trenches. The densified matrix was composed of 
wall points which were deployed in the immediate vicinity 
of outcrops to enable determination of the coordinates 
of the measuring stations as close as possible, i.e. so 
that each of the points was clearly visible (Przewłocki 
2011). The precision of coordinates of the matrix of the 
wall in relation to warp was +/- 5 mm. Additionally, 
in the immediate vicinity of each trench a height mark 
was provided to allow archaeologists to carry out 
a working height measurements in the current reference 
system. The accuracy of calculating the amount of warp 
measuring was no more than 6 mm.

Starting the excavation work was associated with 
the change in the character of the surveying work, 
localization work gave way to inventory and measurement 
tasks. The work consisted in the measurement of 
inventory uncovered during archaeological excavations 
– architectural masonry. The aim was to create, basing 
on the measurements, their situational and height 
plans. When conducting archaeological work it was 

Ryc. 18. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, fotografia wykopu 5 wykonana z pokładu quadrocoptera, autorzy: OPEGIEKA 
Elbląg, sp. z o.o.; Marta Gąsior, Leszek Drobiszewski, 2013 r.

Fig. 18. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, photography of trench no. 5 taken from quadrocopter by OPEGIEKA Elbląg, sp. z o. o.; 
Marta Gąsior, Leszek Drobiszewski, 2013.
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Ryc. 19. Quadrocopter (śmigłowiec czterowirnikowy) MD4-1000 
nad Twierdzą Wisłoujście, fot. Tadeusz Widerski, 2013 r. 

Fig. 19 Quadrocopter MD4-1000 airborne above the Wisłoujście 
Fortress, photo by Tadeusz Widerski, 2013. 

Rozpoczęcie prac wykopaliskowych wiązało się ze 
zmianą charakteru wykonywanych prac geodezyjnych, 
prace lokalizacyjne ustąpiły miejsca pracom inwentary-
zacyjnym i pomiarowym. Prace inwentaryzacyjne pole-
gały na pomiarze odsłoniętych w trakcie wykopalisk ar-
cheologiczno-architektonicznych obiektów murowanych. 
Miało to na celu utworzenie na podstawie przeprowadzo-
nych pomiarów ich planów sytuacyjno-wysokościowych. 
W czasie prowadzenia prac archeologicznych istotne było 
także wykonywanie pomiaru punktów charakterystycz-
nych, pomocniczych dla rysowników. W każdym z wy-
kopów wykonano pomiar kilkunastu takich punktów, 
określając ich położenie w przyjętym układzie odnie-
sienia. Umożliwiło to późniejszą lokalizację przestrzen-
ną wykonanych opracowań. Inwentaryzowano także na 
bieżąco zmianę wielkości i położenia odkrywek, któ-
re zwiększały swój zakres wraz z rozwojem prac arche-
ologicznych. Każdorazowo po przeprowadzonych pomia-
rach terenowych wykonywano prace kameralne, mające 
na celu opracowanie map zinwentaryzowanych obiektów 
murowanych. Prace kartograficzne bazujące na uzyska-
nych współrzędnych wykonywano w programie AutoCad 
(Borowicz 2012). Wykreślone mapy zapisywane były 
w  formacie wektorowym i przekazywane do dalszych 
analiz zespołowi archeologicznemu.

Poza geodezyjnymi pomiarami inwentaryzacyjnymi 
obsługiwanych odkrywek prowadzona była także inwen-
taryzacja fotogrametryczna bliskiego zasięgu. W  2013 
roku miała ona charakter szczegółowy, tj. archiwizowa-
no obiekty architektoniczne znajdujące się w odkryw-
kach. Zdjęcia obiektów wykonywane były najczęściej 
z odległości do 3 m. W 2014 roku prace fotogrametrycz-
ne podzielono na dwie części: pierwszą, podobnie jak rok 
wcześniej szczegółową oraz drugą, wykonywaną z więk-
szej wysokości, obrazującą teren całego wykopu (ryc. 18). 
Aby umożliwić wykonanie prac fotogrametycznych, na-
leżało wyznaczyć w rejonach wykopów, a w  szczegól-
ności w rejonie odsłoniętych obiektów architektonicz-
nych, szereg fotopunktów niezbędnych do prawidłowe-
go przeprowadzenia prac fotogrametrycznych (Wysocki 
2008). W trakcie tych prac pracownicy Katedry Geodezji 
Politechniki Gdańskiej wykonywali każdorazowo po-
miar kilkudziesięciu fotopunktów w sposób umożliwia-
jący określenie pozycji każdego z nich z dokładnością 
2–3  mm. Precyzyjny pomiar fotopunktów był jednym 
z warunków pozwalających na wykonanie opracowania 
fotogrametrycznego w sposób umożliwiający wierne od-
wzorowanie wymiarów, zapewniając tym samym możli-
wość wykonania późniejszych prawidłowych pomiarów 
obiektów na podkładach kartograficznych (Kurczyński 
2014).

Oprócz szczegółowej inwentaryzacji fotogrametrycz-
nej odkrywki archeologiczne inwentaryzowano z wyko-
rzystaniem drona, wykonując zobrazowania fotograme-
tryczne z wysokości około 10 m. Prace inwentaryzacyj-
ne wykonała firma OPEGIEKA Elbląg. Zdjęcia rejestro-
wano z bezzałogowego aparatu latającego MD4-1000; 
jest to czterowirnikowy śmigłowiec o wadze 2,7 kg,  

important also to perform the measurement of the 
characteristic points, aiding the draughtsmen. In each 
of the excavations several such measurements were 
carried out, specifying the location of the points in the 
accepted frame of reference. This enabled subsequent 
spatial location of the studies. Inventory was also kept of 
the changes in the size and position of the excavations, 
which increased their range with the development of 
archaeological work. Each time, after conducting the 
field survey, office work was performed to develop maps 
of the inventoried masonry. Cartographic works based 
on the coordinates obtained was performed in AutoCAD 
(Borowicz 2012). The resulting maps were recorded in 
vector format and transferred to the archaeological team 
for further analyzes.

In addition to the geodetic measurements of the 
excavations close range photogrammetric inventory was 
carried out. In 2013, it was detailed, that is architectural 
objects found in the excavations were archived. Photos 
of buildings were made mostly from a distance of up to 
3 m. In 2014, photogrammetric work was divided into 
two parts, first as detailed as in the previous year, and 
the second performed from greater height depicting 
the area around the excavations (Fig. 18). To allow the 
execution of photogrammetric work it was necessary to 
calculate in the areas of excavation, and particularly in 
the area of   the exposed architectural objects, a number of 
ground control points necessary to properly carry out the 
photogrammetric work (Wysocki 2008). In the course of 
this work the staff of the Department of Geodesy of Gdańsk 
University of Technology performed measurements of 
dozens of ground control points so as to determine the 
position of each of them with an accuracy of 2–3 mm. 
Precise measurement of ground control points was one 
of the conditions for the execution of photogrammetric 
studies in a way that allows faithful reproduction of 
dimensions, thus ensuring the possibility of subsequent 
correct measurements on rough cartographic objects 
(Kurczyński 2014).
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z możliwością przewozu ładunków o wadze do 2,3 kg 
(ryc. 19). Do wykonania zdjęć odkrywek archeologicz-
nych w Twierdzy Wisłoujście wykorzystano niemetrycz-
ny aparat cyfrowy NEX-7 z obiektywem o ogniskowej 
16 mm i rozdzielczością 24 Mpixeli. Dla każdego wyko-
pu wykonywano do kilkudziesięciu zdjęć, które przetwo-
rzono w trakcie obliczeń do postaci ortofotograficznej. 
Wykonane opracowania fotogrametryczne opracowano 
z  rozdzielczością 1 cm. Wyznaczone błędy zobrazowań 
nie przekraczały 2 cm. 

Materiały te mogą w przyszłości posłużyć do dalszych 
analiz i planowania przyszłych prac archeologicznych na 
terenie Twierdzy Wisłoujście.

Badania archeologiczne nie mogą obejść się bez pre-
cyzyjnej i czytelnej dokumentacji – uzyskane w trak-
cie pomiarów dane geodezyjne umożliwiają wytworze-
nie znacznej jej części. Precyzyjne określenie położenia, 
kształtu, koloru poszczególnych odkrywek czy znalezisk 
wnosi w prace archeologiczne nowe możliwości analiz 
i archiwizacji prowadzonych badań.

Apart from a detailed photogrammetric inventory 
of the excavations archaeological inventory was done 
using drone performing photogrammetric imaging from 
a height of about 10 meters. The inventory work was 
executed by the company OPEGIEKA Elblag. Photos were 
recorded by an unmanned flying apparatus MD4–1000. 
It is a Quadcopter weighing 2.7 kg able to carry cargo 
weighing up to 2.3 kg (Fig. 19). Shots of archaeological 
sites in the Wisłoujście Fortress were done using non-
metric digital camera NEX-7 with a lens with a focal 
length of 16 mm and a resolution of 24 megapixels. 
For each excavation dozens of images were carried out, 
which were then processed during the calculations to 
ortophotographic form. The performed photogrammetric 
work was developed with a resolution of 1 cm. Designated 
imaging errors did not exceed 2 cm.

These materials can be used in the future for further 
analysis and planning future archaeological work at the 
Wisłoujście Fortress.

Archaeological research cannot do without precise 
and clear documentation – survey data obtained during 
the measurement allow the generation of a substantial 
part of it. Precise positioning, shape or color of individual 
outcrops or finds in archaeological work brings new 
opportunities for analysis and archival research.
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Abstrakt:
Artykuł prezentuje metodę pomiarową wykorzystaną na potrzeby dokumentacji obiektów 
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The paper presents the measurement method used for documentation of masonry during 

archaeological and architectural research in the area of   the Wisłoujście Fortress in Gdańsk.

Keywords:
Gdańsk, Wisloujście Fortress, close-range photogrammetry, 

orthometric inventory, archaeological measurements



73

Istnieje wiele różnych metod pomiarowych oraz technik 
obrazowania bliskiego i dalekiego zasięgu, które mają za-
stosowanie w dokumentacji zabytków i praktyce badań 
wykopaliskowych (Johnson 2006; Yilmaz, Yakar, Gulec, 
Dulgerler 2007; Barber, Mils 2010; Verhoeven 2011; Kę-
dzierski, Zapłata, Fryskowska, Wilińska, Deliś 2012; Opitz 
2013; Howland, Kuester, Levy 2014; Douglass, Lin, Cho-
doronek 2015). Archeologia jest dziedziną wiedzy, korzy-
stającą w tej materii z bogatych zasobów geomatyki – dys-
cypliny nauki i techniki zajmującej się zastosowaniem in-
formatyki do pozyskiwania, przetwarzania, gromadzenia, 
analizowania i udostępniania danych przestrzennych. Po-
stęp techniczny w dziedzinie optoelektroniki i tworzenie 
narzędzi umożliwiających coraz efektywniejsze pozyskiwa-
nie danych o przestrzeni oferują dziś współczesnej arche-
ologii wybór spośród wielu zaawansowanych metod tele-
detekcyjnych (Wiseman, El-Baz 2007; Pacrak 2009; Crut-
chley 2010; Zapłata, Sławik 2011 a-b).

Podstawowym wymogiem stawianym dokumentacji 
wykonywanej podczas badań archeologiczno-architekto-
nicznych w Twierdzy Wisłoujście było uzyskanie dokład-
nych informacji przestrzennych i jakościowych o podlegają-
cych im obiektach murowanych. Rozumieć przez to należy 
przede wszystkim jej zdolność do możliwie jak najwierniej-
szego odwzorowania ich rzeczywistych kształtów, wymia-
rów i barw. Dokumentacja powinna być więc z założenia 
kartometryczna, czyli umożliwiająca pomiary szczegóło-
we rejestrowanych obiektów. Powinna również utrwalać w 
szybki i efektywny sposób kompletne dane, których zebra-
nie byłoby bardzo pracochłonne w przypadku tradycyjnych 
metod dokumentacji. Jedynie pozyskanie kompletnych da-
nych umożliwia bowiem szczegółową analizę i interpretację 
dokumentowanych obiektów. Z tego względu, poza klasycz-
nymi metodami sporządzania archeologicznej dokumenta-
cji rysunkowej oraz stosowanymi pomiarami bezpośredni-
mi tachimetrem laserowym, zdecydowano o rejestracji od-
słoniętych reliktów przy pomocy technik cyfrowej fotogra-
metrii bliskiego zasięgu. Z uwagi na fakt, iż dokumenta-
cji podlegać miały obiekty o stosunkowo niewielkich roz-
miarach (w porównaniu do skali typowych produktów fo-
togrametrycznych, jakimi są ortofotomapy lotnicze), ko-
nieczne było założenie stosunkowo wysokiej rozdzielczo-
ści zobrazowań. Projekty nie były przy tym rygorystyczne 
pod względem rozmiaru piksela w terenie. Należało jednak 
zadbać o  zachowanie odpowiedniej dokładności opraco-
wania, umożliwiającej dokonywanie wszystkich istotnych 
z badawczego punktu widzenia pomiarów oraz zapewniają-
cej wysoką wartość dokumentalną i prezentacyjną.

There are many different methods of measurement 
and imaging techniques of short- and long-range, 
which are used in the documentation of monuments 
and excavations (Johnson 2006; Yilmaz, Yakar, Gulec, 
Dulgerler 2007; Barber, Mils 2010; Verhoeven 2011; 
Kędzierski, Zapłata, Fryskowska, Wilińska, Deliś 2012; 
Opitz 2013; Howland, Kuester, Levy 2014; Douglass, Lin, 
Chodoronek 2015). Archaeology is a field of knowledge, 
which uses rich resources of geomatics – the discipline 
of science and technology involved in the application 
of information technology for capturing, processing, 
compilation, analysis and distribution of spatial data. 
Technical progress in the field of optoelectronics and 
creating tools to enable more efficient extraction of 
spatial data, now offers modern archeology a wide choice 
from a variety of advanced remote tele detecting methods 
(Wiseman, El-Baz 2007; Pacrak 2009; Crutchley 2010; 
Zapłata, Sławik 2011 a-b).

The basic requirement for the documentation 
carried out during the archaeological and architectural 
research in the Wisłoujście Fortress was to obtain 
accurate information about the spatial and qualitative 
masonry objects. Therefore it is essential to reproduce 
as closely as possible the actual shapes, sizes and colors. 
Documentation should thus be carthometric, enabling 
detailed measurement of specific registered facilities. 
It should also record in a fast and efficient way the 
complete data, which would be very time-consuming 
using traditional methods of documentation. Only 
complete data acquisition allows for detailed analysis 
and interpretation of the documented objects. For this 
reason, in addition to conventional methods of preparing 
drawings and archeological documentation using direct 
measurements with laser total station, it was decided 
to register the exposed relics with the techniques of 
digital close-range photogrammetry. Due to the fact 
that the records were dealing with relatively small size 
objects (compared to the scale of typical products of 
photogrammetry, such as aerial orthophotomaps), it 
was necessary to assume a relatively high resolution of 
imaging. The projects were not rigorous in terms of pixel 
size. It was necessary, however, take care to maintain 
sufficient accuracy of the documentation, which would 
enable people to make all the measurements important 
from a research point of view and provide high value of 
documentation and presentation.
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Przyjęta metoda dokumentacji bazowała na przetwo-
rzonych i połączonych obrazach cyfrowych o skorygowa-
nych zniekształceniach perspektywicznych i optycznych. 
Jej tworzenie polegało w uproszczeniu na wykonaniu serii 
fotografii cyfrowych, ich przekształceniu geometrycznym, 
wzajemnej kalibracji na podstawie punktów o określonych 
współrzędnych geograficznych oraz łączeniu i wyrównywa-
niu barwno-tonalnym. Proces wykonywania dokumenta-
cji tą metodą rozpoczyna się od właściwego przygotowa-
nia powierzchni, czyli wyznaczenia i odpowiedniego wy-
preparowania płaszczyzny przeznaczonej do dokumenta-
cji. Na dalszym etapie w granicach zamierzonego zobra-
zowania założona zostaje siatka możliwych do zidentyfi-
kowania na zdjęciu punktów georeferencyjnych (fotopunk-
tów), służących do późniejszej rektyfikacji i kalibracji ob-
razów źródłowych.

Fotografie na potrzeby zobrazowań wykonywane były 
za pomocą systemu bazującego na zdalnie sterowanej lu-
strzance cyfrowej, zamontowanej na monopodzie fotogra-
ficznym (ryc. 20). Umożliwiał on wykonywanie fotografii 
z wysokości do 10 m, przy czym maksymalna wysokość 
umieszczenia kamery była nieco mniejsza w przypadku 
wykonywania fotografii prostopadłych na potrzeby zobra-
zowań planów płaskich (ryc. 21). Obrazy źródłowe pozy-
skiwano zatem standardową kamerą fotograficzną (apa-
rat cyfrowy zaopatrzony w matrycę APS-C) i  zapisywano  

The method adopted was based on the documentation 
of prepared and connected digital images of adjusted 
perspective and corrected optical distortions. Its creation 
consisted in taking a series of digital photographs, their 
geometric conversion, cross-calibration based on points 
with specific geographic coordinates and their merging 
and colorful-tonal aligning. The process of making such 
documentation begins with proper preparation of the 
surface, i.e., determination and proper dissection of the 
plane designed for documentation. At a later stage, within 
the intended imaging, an identifiable net of geo-reference 
points (control points) is established on the photo, used 
for the subsequent rectification and calibration of source 
images.

Photographs for the purpose of imaging were taken 
using a system based on remotely controlled digital SLR 
camera mounted on a monopod (Fig. 20). It facilitated 
taking photographs from a height of 10 m, while the 
maximum height of positioning the camera was slightly 
lower in case of capturing perpendicular images for the 
needs of imaging planes (Fig. 21). The source images 
were therefore obtained with a standard photographic 
camera (digital camera equipped with APS-C) and 
were recorded in RAW format in order to maintain high 
quality and avoid unwanted artifacts resulting from 
JPG compression. In the initial stage of the development 

Ryc. 20. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. Fotografia wykonana przy pomocy zdalnie sterowanej lustrzanki cyfrowej 
zamontowanej na monopodzie fotograficznym, fot. Patryk Muntowski, 2014 r. 

Fig. 20. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. Photography taken with a remote digital reflex camera on a monopod, photo by Patryk 
Muntowski, 2014.
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w formacie RAW w celu utrzymania wysokiej jakości i unik-
nięcia niepożądanych artefaktów wynikających z kompre-
sji JPG. Na wstępnym etapie opracowania wykonywano 
za pomocą odpowiedniego oprogramowania korekcję ob-
razów źródłowych, niwelującą zakłócenia radiometrycz-
ne wynikające z błędów optyki – aberrację chromatyczną 
i winietowanie użytego obiektywu. W celu zminimalizowa-
nia wpływu wad pozaosiowych układu optycznego (komy 
i astygmatyzmu) przyjęto zasadę, aby fotografowane obiek-
ty lub ich podzielone na sekcje fragmenty nie znajdowa-
ły się na całej rozpiętości kadru. Tak przygotowane obrazy 
wywoływane były do formatu TIFF bez kompresji.

Zarejestrowane obrazy źródłowe w dalszej kolejności 
podlegały przekształceniu za pomocą specjalistycznego, 
współpracującego ze środowiskiem CAD oprogramowania, 
przeznaczonego do korekcji geometrycznej obrazów cyfro-
wych. Proces rektyfikacji obrazów miał na celu uzyskanie 
hipotetycznego zobrazowania rejestrowanej powierzchni, 
jakie powstałoby przy rzutowaniu ortogonalnym obiektu 
na płaszczyznę. Dla poprawnego przeprowadzenia procesu 
rektyfikacji oraz doprowadzenia uzyskanych obrazów wy-
nikowych do właściwej skali konieczne jest dysponowanie 
dokładnymi danymi o położeniu fotopunktów w przestrze-
ni. W tym celu punkty kontrolne zostały zmierzone przy po-
mocy tachimetru laserowego w nawiązaniu do współrzęd-
nych geodezyjnych. Oprogramowanie przypisuje uzyskane  

software performed correction of source images leveling 
radiometric distortions arising from optics errors – 
chromatic aberration and vignetting of the lens used. In 
order to minimize the impact of off-axis aberrations of 
the optical system (coma and astigmatism) a rule was 
adopted that subjects or their fragments divided into 
sections would not take the whole span of the frame. 
Thus prepared images were induced to TIFF without 
compression.

Registered source images were subsequently restated 
using specialized software, cooperating with the 
environment of CAD, designed for geometric correction of 
digital images. The process of rectification of images was 
to obtain a hypothetical display of recorded surface that 
would be produced as a result of orthogonal projection 
of the object onto a plane. For proper rectification and 
bringing the resulting images to the proper scale it is 
necessary to have accurate data about the location of 
ground control points in space. For this purpose, the 
control points were measured by a laser total station 
with reference to geodetic coordinates. The software 
assigns spatial information obtained in this way to the 
corresponding objects in the picture. As a result, the 
source image is arithmetically converted to carthometric 
resulting image after adjusting the orientation of 
the camera relative to the object. Photography, as an 

Ryc. 21. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. Fotografia wykonana na potrzeby dokumentacyjne, fot. Patryk Muntowski, 2014 r.

Fig. 21. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. Photographic documentation, photo by Patryk Muntowski, 2014.
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w ten sposób informacje przestrzenne odpowiadającym im 
obiektom na zdjęciu. Dzięki temu obraz źródłowy prze-
kształcany jest arytmetycznie do kartometrycznego obrazu 
wynikowego z uwzględnieniem korekty orientacji kame-
ry względem obiektu. Fotografia jako niedoskonała fizycz-
na realizacja rzutu środkowego cechuje się również znie-
kształceniem modelu geometrycznego obiektu realizowa-
nego przez samą kamerę. Z tego względu rektyfikacja od-
bywa się z  uwzględnieniem zniekształcającego odwzoro-
wanie parametru dystorsji obiektywu. Zastosowane opro-
gramowanie umożliwia zdefiniowanie i zniwelowanie dys-
torsji poprzez pomiar linii prostych na obrazie źródłowym.

Podstawowym ograniczeniem zastosowanej techni-
ki dokumentacji jest uzależnienie dokładności uzyskiwa-
nych zobrazowań od przyjętej płaszczyzny rektyfikacyjnej. 
Jedynie elementy znajdujące się na płaszczyźnie zdefinio-
wanej na podstawie odpowiednio rozmieszczonych foto-
punktów pozbawione są błędów skali. W innym przypad-
ku dla powierzchni bardziej złożonych uzyskamy na spły-
wach obiektu niepożądane skróty perspektywiczne, a co za 
tym idzie – niejednorodną skalę fotoplanu. Zniekształce-
nia wynikające z wpływu deniwelacji (różnic wysokości po-
wierzchni) dokumentowanego obiektu i nachylenia zdję-
cia w ramach pojedynczego obrazu źródłowego możliwe są 
do skorygowania jedynie w procesie ortorektyfikacji, czy-
li przetwarzania różniczkowego obrazu. Wymaga ona jed-
nak użycia specjalistycznych kamer i cyfrowych stacji foto-
grametrycznych. Z tego względu w przypadku fragmentów 
dokumentowanych obiektów leżących w znacznym stop-
niu poza główną płaszczyzną rektyfikacji konieczne było 
skorygowanie w osobnym procesie obrazów w stosunku 
do odpowiedniej dla ich położenia płaszczyzny odniesie-
nia. Niewielkie odchylenia od zdefiniowanej płaszczyzny 
rektyfikacji, powodujące powstawanie relatywnie niewiel-
kich błędów skali, były akceptowane w ramach przyjętej 
tolerancji.

Dalszy etap opracowania danych polegał na mozaiko-
waniu uzyskanych obrazów wynikowych na podstawie fo-
topunktów, według przyjętego kroju sekcyjnego. W zależ-
ności od potrzeb pojedyncze obrazy wynikowe łączone były 
w pojedynczy fotoplan (przy zachowaniu oryginalnych ob-
razów). W końcowym etapie opracowania tak przygoto-
wane rastry podlegały ostatecznej redakcji, polegającej na 
uzupełnieniu ich warstwą wektorową dla zwiększenia jed-
noznaczności zawartych informacji i interpretacji. Podsta-
wą zawartych w  dokumentacji danych o rejestrowanych 
obiektach jest więc grafika rastrowa wraz z jej wektorowymi 
pochodnymi, uzupełnionymi o własności uzyskane w wy-
niku pomiarów bezpośrednich (dane georeferencyjne).

Zastosowane oprogramowanie umożliwiło również 
właściwą kalibrację (transformacja wielomianowa) map 
i planów na potrzeby zaprezentowania stanu badań. Dzięki 
temu możliwe było właściwe umiejscowienie w przestrzeni 
oraz zniwelowanie deformacji spowodowanych niewłaści-
wym skanowaniem lub zniekształceniami papieru.

Przetwarzanie obrazów poprzez transformację rzutową 
jest jedną z podstawowych technik stosowanych w fotogra-
metrii. Metoda ta jest szeroko stosowana w dokumentacji  

imperfect physical realization of a central projection, 
is also characterized by a distorted geometric model 
of the object implemented by the camera. Therefore, 
the rectification takes into account the lens distortion 
parameter deforming the image. The software allows 
you to define and overcome the distortion by measuring 
straight lines in the source image.

The main limitation of the technique used, is the 
dependence of the accuracy of the documentation of the 
generated imagery on the assumed plane rectification. 
Only the items that are on the plane defined by 
appropriately spaced control points are devoid of errors 
of scale. In other cases, for more complex surfaces, we 
get unwanted perspective shortcuts at the confluence of 
objects, and thus non-uniform scale of the photoplan. 
Distortions resulting from the impact of denivelation 
(differences in surface height) of the documented objects 
and the tilt of photos in a single source image are possible 
to correct only in the process of ortho-adjustment, or 
differential image processing. However, it requires the 
use of specialized cameras and digital photogrammetry 
workstations. Therefore, in the case of fragments of 
documented objects lying substantially beyond the main 
plane of the rectification, it was necessary to correct the 
image in a separate process than the corresponding to 
the position of the reference plane. Slight deviations from 
the defined rectification plane, resulting in the formation 
of relatively small errors of scale, were accepted within 
the adopted tolerance margins.

A further step in developing the obtained data 
consisted in tessellating of the resulting images based 
on ground control points according to pre-decided 
section cutting rules. Depending on individual needs the 
resulting images were combined into a single image plan 
(while maintaining the original images). In the final stage 
of the development the so prepared rasters were subject 
to finalization involving the addition of vector layer to 
increase the uniqueness of the contained information 
and interpretation. The basis of the data contained in 
the documentation of the registered objects is therefore 
raster graphics with vector derivatives, supplemented 
by property obtained by direct measurement (geo-
referenced) data

The software also allowed proper calibration 
(polynomial transformation) of maps and plans to present 
the current state of research. As a result, it was possible 
to show the proper location in space by overcoming the 
deformations caused by improper scanning or distortions 
of paper. 

Image processing by homography is one of the basic 
techniques used in photogrammetry. This method 
is widely used in the documentation of architectural 
monuments and archaeological research due to the 
short time of data collection in the field and their 
development with a significant increase in the quality of 
documentation. Despite the limitations of accuracy of the 
obtained imaging depending on the applied rectification 
plane, it gives very good results for most archaeological 
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zabytków architektury i badaniach archeologicznych ze 
względu na krótki czas pobierania danych w terenie i ich 
opracowania przy znaczącym wzroście jakości dokumenta-
cji. Pomimo ograniczeń wynikających z zależności dokład-
ności uzyskiwanych zobrazowań od zastosowanej płasz-
czyzny rektyfikacji, daje bardzo dobre wyniki dla większo-
ści planów i profili archeologicznych oraz nieskomplikowa-
nych przestrzennie reliktów architektury. Łącząc fotoreali-
styczną reprezentację dokumentowanego obiektu z precy-
zyjną informacją przestrzenną, cechuje się dużą wartością 
dokumentalną, niwelując przy tym subiektywność szkicu 
sporządzanego w terenie przez badacza.

and architectural plans and profiles, and for spatially 
simple relics. Combining photo-realistic representation 
of the documented object with precise spatial information 
is characterized by high documentary value, while 
eliminating the subjectivity of a sketch drawn on the site 
by the researcher.
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Abstrakt:
W artykule przedstawiono wykorzystane podczas badań stanowiska metody dokumentacji 

opisowej, rysunkowej i cyfrowej. Oprócz danych liczbowych dla wykonanej dokumentacji 
terenowej wskazano programy używane do przetwarzania wyników w formie cyfrowej. 

Słowa kluczowe:
Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, dokumentacja, stratygrafia, metodyka, archeologia 

Abstract:
This article identifies the methods used during excavation for compiling a descriptive, drawn 

and digital site record. Details are given of the numerical data obtained from site recording and of 
the software used for processing results in digital form. 

Keywords:
Gdańsk, Wisłoujście Fortress, recording, stratigraphy, methodology, archaeology 
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Pomiary terenowe oraz wykonywane fotoplany stano-
wiły część dokumentacji polowej, której uzupełnieniem 
były karty jednostek stratygraficznych, rysunki i fotogra-
fie cyfrowe wraz z ich inwentarzami. Inwentarze prowa-
dzono w formie elektronicznej. 

Podczas eksploracji poszczególnych jednostek stra-
tygraficznych sporządzano ich dokumentację opisową 
– karty. W obu sezonach badawczych wyróżniono łącz-
nie 430 jednostek stratygraficznych. Ich opisy wykona-
no w oparciu o zasady dokumentacji stanowisk archeolo-
gicznych w obszarach miejskich (Borcowski 1997). Sys-
tem wykonywania kart dla stanowisk miejskich w Gdań-
sku oparty został o Archaeological site Manual (Spen-
ce 1990; Westman 1994; Schofield,  Carmen,  Belford 
2011: 143–145), instrukcję stworzoną i modyfikowaną 
przez Museum of London na podstawie ogólnych defini-
cji jednostek stratygraficznych (Hirst 1976). Przyjęte za-
sady dokumentacji opisowej są zgodne ze standardami 
metodycznymi i dokumentacyjnymi badań archeologicz-
nych, opracowanymi przez Narodowy Instytut Dziedzic-
twa, stanowiącymi uzupełnienie rozporządzenia Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 14 październi-
ka 2015 roku (Dz. U. z  2015r., poz. 1789). 

W oparciu o wymienione systemy podczas badań 
wykonywano charakterystykę następujących jednostek 
stratygraficznych: warstwa, obiekt/wkop, drewno, mur, 
konstrukcja. Wizualizację pozycji stratygraficznych jed-
nostek w formie macierzy Harrisa wraz z ich charaktery-
styką w formie cyfrowej wykonywano w programie au-
torstwa Irmeli Herzog – Stratify 1.5 (Herzog 2004). Prób-
nie, równolegle ze wspomnianym programem, dla dwóch 
wykopów wykorzystano aplikację Harris Matrix Compo-
ser 2.0 w wersji testowej. 

Na stanowisku wykonywano także konwencjonalną 
dokumentację rysunkową w zależności od potrzeb ba-
dawczych i rodzaju dokumentowanego obiektu w skali 
1:10 lub 1:20. Osnową pomiarową do wykonywania ry-
sunków były punkty pomiarowe zaznaczone w terenie 
metalowymi koordynatami, rozstawionymi w odległości 
od siebie do 3 m. Rysunki wykonywano, stosując przy-
jęte standardy oznaczeń graficznych (Westmann 1994). 
Rysunki opatrzone metryczką z danymi lokalizacyjny-
mi, metrycznymi i nr inwentarzowym w kolejnym eta-
pie prac digitalizowano w programie AutoCad (w forma-
cie dwg), wprowadzając w osnowę geodezyjną stworzo-
ną dla Gdańska zgodną z osnową podstawową PL-2000. 
W  obu sezonach badawczych 2013 i 2014 wykonano  

Site surveying data and plans created from vertical 
photographs constituted part of the field records, in 
addition to context sheets, drawings, digital photographs 
and registers of all of the above, compiled in electronic 
form.

During excavation, descriptions of individual 
stratigraphic units were recorded on single context 
sheets. Over the course of two seasons’ work, a total of 
430 individual contexts were recorded. Descriptions 
were drafted in keeping with the principles of recording 
urban archaeological sites (Borcowski 1997). The system 
of recording urban sites in Gdańsk using context sheets 
was inspired by the Archaeological Site Manual (Spence 
1990; Westman 1994; Schofield et al. 2011:143–145) – 
a set of guidelines devised and modified by the Museum of 
London Archaeology Service, based on generally accepted 
definitions of archaeological contexts (Hirst 1976). The 
principles adopted for drafting a descriptive record also 
comply with the methodological and recording standards 
for archaeological excavation formulated by the National 
Heritage Board of Poland as a supplement to the regulation 
of 14 October 2015 issued by the Minister of Culture and 
National Heritage  (Dz. U. z  2015r., poz. 1789).

Based on the aforementioned systems, the following 
context types were recorded during excavation: layer, 
feature/cut, timber, wall, construction. Visualisations of 
the stratigraphic relationships between individual contexts 
in the form of Harris matrices, together with descriptive 
details in digital format, were generated using the software 
developed by Irmela Herzog: Stratify 1.5 (Herzog 2004). In 
addition to this program, a trial version of Harris Matrix 
Composer 2.0 was also used to visualise the stratigraphic 
sequences recorded inside two of the trenches. 

Conventional site drawings were also produced at 
a scale of either 1:10 or 1:20 depending on research 
requirements and the type of feature being recorded. The 
datum line used when drawing was marked out by a series 
of metal grid coordinate points spaced at 3  m intervals. 
Plans and sections were drawn using widely accepted, 
standardised graphic conventions (Westman 1994). All 
drawings, once labelled with identification information, 
including location details, metric data and a drawing 
number, were subsequently digitised using AutoCad (files 
being saved in DWG format) and tied into the geodetic 
control network established for Gdańsk and compatible 
with the PL-2000 reference network. Over the two seasons 
of excavation held in 2013 and 2014, a total of 242 
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i zarejestrowano łącznie 242 rysunki. Podczas inwenta-
ryzacji budynków i reliktów zabudowy murowanej do-
kumentacja rysunkowa była jedynie formą uzupełniają-
cą wobec ortoobrazów. 

Oprócz wymienionych metod dokumentacji podczas 
badań wykonywano konwencjonalną dokumentację foto-
graficzną wszystkich eksplorowanych warstw i uzyska-
nych cięć pionowych (profili). Fotografie ze skalą i kolejno 
nadawanymi numerami inwentaryzowano w formie elek-
tronicznej, zawierającej tematy kolejnych zdjęć, dokładną 
lokalizację, daty wykonania oraz dane autorów. W obu 
sezonach badawczych wykonano, zinwentaryzowano 
i wydrukowano 243 fotografie numerowane, które zar-
chiwizowano w formie cyfrowej w formacie 4288×2824 
pikseli. Większość fotografii wykonano z dużej wysoko-
ści, uzyskując niewielkie odkształcenia terenu. Starano 
się uzyskać zdjęcia w pełni naświetlone lub w pełni za-
cienione. Sporządzona podczas badań dokumentacja zo-
stała zarchiwizowana w formie elektronicznej i w postaci 
wydruków (Harris 1975: 33–40; 1979).

Całość dokumentacji została oddana do Pomorskie-
go Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w trzech eta-
pach zaawansowania zgodnych z wytycznymi ustawy 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 tj.). 

 

drawings were produced and registered. When recording 
buildings and masonry structures, drawings were used as 
a subsidiary form of documentation in relation to vertical 
photography. 

In addition to the recording methods outlined above, 
a  conventional photographic record of all excavated 
contexts and sections was also compiled during the 
course of excavation. Photographs featuring a scale and 
a sequential reference number were logged in an electronic 
register detailing the subject matter of each shot, its precise 
geographical location, the date when it was taken and the 
identity of the person who took it. Over the two excavation 
seasons, a total of 243 numbered photographs were 
taken, registered and printed, as well as being archived 
in digital form at a resolution of 4288×2824 pixels. 
Most of the photographs were taken from a considerable 
height, producing images with minimal distortion. Every 
effort was made to take photographs in uniform lighting 
conditions (with the photographed area either entirely in 
sun or entirely in shade). The site records compiled during 
excavation were fully archived, both electronically and in 
the form of print-outs (Harris 1975: 33–40; 1979).

The full site record was submitted to the Heritage 
Protection Officer for the Pomorskie Voivodeship at 
three progressive stages of advancement, in keeping with 
statutory guidelines (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 tj.).
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Abstrakt:
W artykule przedstawiono w formie opisowej i graficznej pełne wyniki badań 

archeologicznych prowadzonych na terenie Twierdzy Wisłoujście w latach 2013–2014. Prace 
wykopaliskowe prowadzono w obrębie Fortu Carré i Szańca Wschodniego. Podstawowym 
ich celem było zbadanie sposobu zagospodarowania przestrzeni dziedzińca Fortu oraz 
określenie jego nawierzchni w poszczególnych okresach, ustalenie sposobów fundamentowania 
budynków Fortu, zbadanie stratygrafii Szańca Wschodniego, weryfikacja lokalizacji kościoła 
pw. św. Olafa. Założony program został zrealizowany, część wyników wymaga uzupełnienia po 
przeprowadzeniu rozpoznania terenowego. Zaprezentowane wyniki są pierwszymi z badanego 
obszaru przedstawionymi w pełnej formie. 

Słowa kluczowe:
Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, fortyfikacje, fort, nowożytność, architektura, archeologia

Abstract:
This article provides with complete results – presented in descriptive and graphical form – 

of archaeological research of the Wisłoujście Fortress conducted during seasons 2013–2014. 
Excavations have been carried out at the Fort Carré and at the Eastern Sconce. Main research 
objectives were to study the spatial arrangement of Fort yard, to determine types of yard’s surface in 
particular periods, to determine types of foundations of Fort buildings, to study the Eastern Sconce 
stratigraphy and to verify the church of St. Olaf location. The plan has been fulfilled; however, to 
form certain conclusions an on-site verification needs to be carried out. The presented results are 
the first fully published in due form from the site. 

Keywords:
Gdańsk, Wisłoujście Fortress, fortifications, fort, post-medieval period, architecture, archaeology 
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W dwóch sezonach badań archeologicznych pro-
wadzonych w Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku (lata:  
2013–2014) założono łącznie 14 wykopów badaw-
czych, zlokalizowanych w obrębie Fortu Carré i Szańca 
Wschodniego (ryc. 22–23, 29, 50). Przed pracami tere-
nowymi wyboru lokalizacji wykopów dokonano w opar-
ciu o przeprowadzone studium historii całego obiektu, 
dokonując wstępnego zestawienia współczesnych planów 
z mapami historycznymi. Celem tych działań była loka-
lizacja pozostałości historycznych obiektów murowanych 
na terenie Szańca Wschodniego oraz pełniejsze rozpo-
znanie zagospodarowania przestrzeni Fortu Carré. Dwa 
wykopy założono zgodnie z wytycznymi Muzeum Histo-
rycznego Miasta Gdańska, w związku z rozbudową in-
frastruktury obiektu (wykopy: 3, 6). Dodatkowo podjęto 
działania mające na celu uporządkowanie terenu po osu-
wisku w miejscu wykopu z 1967 roku i wstępne odsy-
panie odkrytych wówczas częściowo korytarzy pierwszej 
kondygnacji Wieńca (wykop 14). Po zakończeniu badań 
odsłonięte pozostałości zabudowy murowanej zabezpie-
czono przed uszkodzeniami mechanicznymi i zasypano, 
teren uporządkowano. 

Badania realizowaliśmy jako zespół: Joanna Dąbal, 
Tadeusz Widerski, Karol Daliga, Bogdan Szczechowski, 
Patryk Muntowski i Katarzyna Krawczyk. 

Prace terenowe nie byłyby możliwe bez wysiłku mło-
dych adeptów i doktorantów kierunku archeologia Uni-
wersytetu Gdańskiego oraz wolontariuszy z innych jed-
nostek. Za udział w badaniach terenowych serdecznie 
dziękujemy: Wacławowi Kulczykowskiemu, Dominice 
Leśniewskiej, Rafałowi Ambo, Joannie Baranowskiej, 
Bartoszowi Białookiemu, Marcie Chudzik, Sylwii Frąc-
kiewicz, Natalii Gajdzie, Angelice Goerke, Piotrowi Go-
mulskiemu, Justynie Grendzie, Justynie Jedeluk, Ma-
teuszowi Kargulowi, Martynie Kierzk, Darii Klucewicz, 
Agnieszce Kołodziejczyk, Barbarze Kosk, Sebastianowi 
Kreftowi, Annie Kroczyńskiej, Radosławowi Kubusowi, 
Aleksandrze Łyczywek, Piotrowi Melerowi, Joannie Mil-
giewicz, Mateuszowi Nowakowi, Jakubowi Orłowskie-
mu, Oliwii Papier, Joannie Potulskiej, Annie Ramult-
Żardeckiej, Annie Rutkowskiej, Klaudii Siergiej, Justy-
nie Sychowskiej, Tomaszowi Wera, Maciejowi Wiertelo-
rzowi, Jakubowi Wocialowi i Paulinie Zaleckiej. 

During two seasons of archaeological investigations 
carried out at Wisłoujście Fortress in Gdańsk (2013–
2014) 14 trenches were excavated within the Fort Carré 
and the Eastern Sconce (Fig. 22–23, 29, 50). Before 
the fieldwork began, decisions about trench placement 
were made following a desk-based assessment of the 
entire site, which included a preliminary comparison 
of contemporary plans and historical maps. The aim of 
this research was to identify the locations of historical 
built features on the Eastern Sconce and to gain a clearer 
picture of the layout of the Fort Carré. Two trenches 
were placed in keeping with guidelines provided by the 
Historical Museum of Gdańsk in view of the planned 
expansion of the site’s infrastructure (trenches 3, 6). 
Measures were also taken to counteract the subsidence of 
a trench dating from 1967 and to expose the then partially 
uncovered basement beneath the Ring of Casemates 
(trench 14). On completion of the archaeological work, 
the excavated built remains were safeguarded against 
mechanical damage and reburied, and the site was left 
in tidy condition. 

This research was executed by a team consisting 
of: Joanna Dąbal, Tadeusz Widerski, Karol Daliga, 
Bogdan Szczechowski, Patryk Muntowski and Katarzyna 
Krawczyk. 

Work in the field would not have been possible without 
the efforts of undergraduate and doctoral students of 
archaeology from the University of Gdańsk, as well as 
volunteers from other units. We are very grateful to the 
following individuals for taking part in the fieldwork: 
Wacław Kulczykowski, Dominika Leśniewska, Rafał 
Ambo, Joanna Baranowska, Bartosz Białooki, Marta 
Chudzik, Sylwia Frąckiewicz, Natalia Gajda, Angelika 
Goerke, Piotr Gomulski, Justyna Grenda, Justyna 
Jedeluk, Mateusz Kargul, Martyna Kierzk, Daria 
Klucewicz, Agnieszka Kołodziejczyk, Barbara Kosk, 
Sebastian Kreft, Anna Kroczyńska, Radosław Kubus, 
Aleksandra Łyczywek, Piotr Meler, Joanna Milgiewicz, 
Mateusz Nowak, Jakub Orłowski, Oliwia Papier, Joanna 
Potulska, Anna Ramult-Żardecka, Anna Rutkowska, 
Klaudia Siergiej, Justyna Sychowska, Tomasz Wera, 
Maciej Wiertelorz, Jakub Wocial and Paulina Zalecka. 



86

Joanna Dąbal     5.4. Twierdza Wisłoujście. Przebieg i wyniki badań archeologiczno-architektonicznych

0 2 m

linia krawędzi wykopu / trench linia warstw / layers

linia murów / brick structure linia kamieni / stone

linia zaprawy / mortal

część nieeksplorowana / unexcavated area

wykop / trench 1

wykop / trench 3

wykop / trench 6

wykop / trench 7

wykop / trench 5

wykop / trench 2

0 5 m

wykopy / trenches 2-3, 5-7

M
18

0a

M
15

0
44

48
ob.48a

135
ob.139

134
ob.138 133

ob.137

47
ob.47a

304
ob.303

242
ob.243

307
ob.308

306a
ob.306

M182

M183

M
18

6

M185

M184

61

M189

M124

M188
M119

M19
1

M19
0 M19

1

M
24

0

M
31

5

M310

M
31

1

M316

M312 M
31

3

M314

Ryc. 22. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. Rzuty poziome wykopów: 1–3, 5–7, oprac. Joanna Dąbal, Tadeusz Widerski, 2015 r.

Fig. 22. Gdańsk, Wisłujście Fortress, site 12. Trenches: 1–3, 5–7. Prepared by Joanna Dąbal, Tadeusz Widerski, 2015.
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Ryc. 23. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. Rzuty poziome wykopów: 8–13, oprac. Piotr Gomulski, Joanna Dąbal, 
Tadeusz Widerski, 2015 r.

Fig. 23. Gdańsk, Wisłujście Fortress, site 12. Trenches: 8–13. Prepared by Piotr Gomulski, Joanna Dąbal, Tadeusz Widerski, 2015.
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Wykop 1
Wykop 1 założony został przy wjeździe do poterny 

bastionu Furta Wodna (ryc. 22). Lokalizacja tego wyko-
pu miała na celu ustalenie, czy w rejonie nasypu podjaz-
du znajdowała się zabudowa gospodarcza oraz określe-
nie wysokości najstarszych zachowanych nawarstwień 
nasypu podjazdu południowego. Wykop miał być założo-
ny pomiędzy biegnącymi w pobliżu przewodami elektro-
-energetycznymi. Łączna powierzchnia wykopu to 27 m². 
Początkowo wyznaczony wykop objął teren o powierzch-
ni 15 m². Po eksploracji około 20 cm nawarstwień, pomi-
mo wcześniejszych pomiarów terenu i próby nawiązania 
się do wcześniejszych prac ziemnych, natrafiono na licz-
ne nieoznaczone na planach wkopy pod kable. Z tego po-
wodu prace zatrzymano, a teren zbadano do calca, za-
kładając niewielki sondaż w części zachodniej. Następ-
nie wykop poszerzono w kierunku południowym (o po-
wierzchnię około 12 m²). Po wyrównaniu obu części wy-
kopu ponownie natrafiono na wkopy pod kable, tym ra-
zem w ogóle nieoznaczone (łącznie przez wykop przebie-
gały trzy linie wkopów pod kable). W trakcie prac nie 
natrafiano natomiast na wcześniejszy wykop, który miał 
się znajdować na badanym obszarze, zlokalizowano jego 
część dopiero 1,5 metra dalej i zarejestrowano w profilu. 
Z tych powodów prace zatrzymano, koncentrując się na 
niewielkiej nienaruszonej powierzchni w części wschod-
niej wykopu. Eksplorację w obu sondażach przeprowa-
dzono do głębokości: 0,60 m n.p.m., osiągając calec na 
głębokości: 0,92 m n.p.m. 

W efekcie badań ustalono i zarejestrowano najstarsze, 
XVII-wieczne nawarstwienia podjazdu południowego. 
Warstwy budowlane nasypu (warstwy: 16a, 16, 24, 19) 
składają się głównie z piasków przemieszanych z drob-
nymi kamieniami (ryc. 24). Warstwę wierzchnią nasypu 
stanowiła w wieku XVII prawdopodobnie zaprawa wa-
pienna z drobnym gruzem (warstwa: 19) (ryc. 24). Nad 
sekwencją warstw nasypu znajdują się XVIII-wieczne  
warstwy niwelacyjne, zarejestrowane tylko w części  

Trench 1
Trench 1 was cut alongside the entrance to the postern 

of the Furta Wodna Bastion (Fig. 22). It was placed it in 
this location in order to determine whether any service 
buildings had existed there and to establish the height 
of the earliest surviving fill deposits constituting the 
embankment of the southern approach road. This 
trench was designed to fit in between a series of nearby 
electricity cables; it covered a total surface area of 27 m². 
Initially, the trench encompassed an area of 15 m². After 
excavating around 20 cm of deposits, despite having 
earlier conducted site surveys and made attempts to 
pinpoint previous groundworks, numerous trench cables 
not marked on any plans were encountered. This meant 
that work had to be halted, and the area was examined 
down to the natural subsoil by excavating a small test pit 
at the western end of the trench. Subsequently, the trench 
was extended southwards (uncovering a further 12m²). 
On reaching the same level in both parts of the trench, 
unmarked cables were once again encountered (in total 
there were three underground power lines cutting across 
the trench). In contrast, during this work no evidence was 
found of an earlier trench supposedly located in this area. 
Part of it was ultimately encountered 1.5 m further down 
and recorded in section. This resulted in work being 
halted in order to concentrate on a small undisturbed 
area at the eastern end of the trench. Both sondages were 
excavated to a depth of 0.60 m a.s.l., reaching the natural 
at a depth of 0.92 m a.s.l. 

Excavation led to the identification and recording of 
the earliest 17th-century strata underlying the southern 
approach road. The deposits from which the embankment 
was built (layers 16a, 16, 24, 19) consisted primarily of 
sand intermixed with small stones (Fig. 24). In the 17th 
century the embankment was most probably surfaced by 
a layer of lime mortar and fine rubble (layer 19) (Fig. 24). 
The sequence of embankment deposits was overlain by 
18th-century levelling layers, which were only recorded 
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Ryc. 24. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. Rzut pionowy wykopu 1, rys. Angelika Goerke, oprac. Joanna Dąbal, 2015 r.

Fig. 24. Gdańsk, Wisłujście Fortress, site 12. South- west facing sections, trench 1. Drawing by Angelika Goerke. Prepared by 
Joanna Dąbal, 2015.
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północnej wykopu (9, 8). Podjazd podwyższono prawdo-
podobnie w wieku XIX (warstwy: 18, 6, 3). Kolejne zare-
jestrowane nawarstwienia wiążą się z wiekiem XX (war-
stwy: 17, 14, 1) (ryc. 24) oraz współczesnymi ingerencja-
mi podczas podłączania kabli (obiekt: 4). 

W efekcie badań z wykopu 1 pozyskano łącznie 
494 zabytki, w tym: fragmenty naczyń ceramicznych, 
szkła, fajek, kafli i metali. Najwięcej zabytków pochodzi 
z warstw wierzchnich w których licznie zarejestrowano 
przedmioty związane z działaniami militarnymi II woj-
ny światowej. 

Wykop 2
Wykop 2 znajdował się na głównym dziedzińcu Fortu 

Carré wzdłuż północnego podjazdu, w niewielkiej odle-
głości bramy do poterny Bastionu Ostroróg (ryc. 22). Wy-
kop został założony w celu rozpoznania znajdującej się 
tam zabudowy, znanej do tej pory jedynie z przekazów 
ikonograficznych i kartograficznych. Badania objęły ob-
szar 22,4 m². Cały teren przebadano do calca, który zare-
jestrowano na głębokości: 0,45–0,70 m n.p.m. W celu po-
łączenia aktualnych wyników z wcześniejszymi pracami 
(nadzory w latach 2003–2006), na obszarze 7,7 m² odsło-
nięto odkryte wtedy fundamenty budynku, powiększając 
wykop o tę powierzchnię. W poszerzonym obszarze obej-
mującym wcześniejsze wykopy odsłonięto korony murów 
na głębokości od 10 cm do około 60 cm p.p.t. celem ich 
zadokumentowania. W ten sposób uzyskano pełny obraz 
dawnej zabudowy. 

W wyniku przeprowadzonych badań rozpozna-
no najstarsze w tym miejscu nawarstwienia, którymi 
są warstwy nawierzchni i użytkowe funkcjonującego  
dziedzińca (warstwy: 39, 40, 41, 42, 43, 211, 212) (ryc. 
25). Całą sekwencję warstw, w których skład wchodzą 

at the northern end of the trench (9, 8). The embankment 
was probably raised in the 19th century (layers 18, 6, 3). 
Further sequences recorded are attributable to the 20th 
century (layers 17, 14, 1) (Fig. 24) and to contemporary 
disturbance caused by the laying of electricity cables 
(feature 4).

The excavation of trench 1 resulted in the recovery of 
494 artefacts, including pottery sherds, glass finds, clay 
pipes, stove tiles and metalwork. The majority of these 
were discovered in the topsoil, where numerous items 
associated with the Second World War were recorded. The 
18th-century contexts yielded a total of 75 items, among 
them two lead bullets. One hundred items were ascribed 
to the earliest recognised horizon (layers 16, 24). The 
earliest fill deposits of the embankment also produced 
numerous pottery sherds of even earlier, 16th-century, 
date. However, the final chronology of the excavated 
contexts was determined based on stratigraphic evidence 
and on the most recent material.

Trench 2
Trench 2 was located within the main courtyard of the 

Fort Carré, alongside the northern approach road, a short 
distance from the entrance to the postern of the Ostroróg 
Bastion (Fig. 22). The trench was designed to evaluate 
the built remains of this part of the site, the only previous 
evidence of which had been provided by artwork and maps. 
Excavation covered 22.4 m². The entire area was examined 
down to the natural subsoil, which was recorded at a depth 
of 0.45–0.70 m a.s.l. In order to collate the results of this 
excavation with those obtained from earlier fieldwork 
(watching briefs carried out during 2003–2006), the 
trench was extended by 7.7 m² to reveal the foundations 
of a building uncovered at that time. Within this extension, 

Ryc. 25. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. Rzut pionowy wykopu 2, rys. Dominika Leśniewska, oprac. Joanna Dąbal, 2015 r.

Fig. 25. Gdańsk, Wisłujście Fortress, site 12. North facing section, trench 2. Drawing by Dominika Leśniewska. Prepared by Joanna 
Dąbal, 2015.
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żwirki zabarwione żelaziście lub biały grys wapienny, 
występujące przemiennie z cienkimi piaszczystymi war-
stwami użytkowymi, datowano w oparciu o pewną chro-
nologię wyższych jednostek na XVI wiek do 1612 roku. 
Okres ten wiąże się z budową tzw. blokhauzu. W wyni-
ku badań odkryto konstrukcję, która mogła pełnić taką 
funkcję: są to występujące w jednej linii w niewielkiej od 
siebie odległości (od 10 cm do około 80 cm) dołki posłu-
powe. Zarejestrowane ślady sugerują istnienie palisado-
wej konstrukcji. Jednak ich liczba (ob. 139, 138, 137, 
47a, 48a) nie może jeszcze jednoznacznie potwierdzać 
tej tezy (ryc. 22). W wypełniskach dołków nie zarejestro-
wano śladów drewna, a zatem pale zostały usunięte, co 
zarejestrowano na poziomie warstwy 43. W północnym 
profilu wykopu zarejestrowano szereg niewielkich wko-
pów ze znajdującymi się w nich masywnymi otoczaka-
mi oraz wkopów, w których zarejestrowano pozostało-
ści (negatywy) drewnianych pali (warstwy 153, 159, 177, 
154). Cała sekwencja warstw stanowi prawdopodobnie 
pozostałość po ówczesnym placu budowy. Chronologię 
warstw określono wstępnie dość szeroko na pierwszą 
ćwierć XVII wieku (prace przy budowie zakończono po-
między rokiem 1602 a 1618). Kolejne warstwy na tere-
nie objętym badaniami związane były z powstaniem bu-
dynku (warstwy 32, 200, 201, 142, 152, 199). W części 
objętej późniejszymi zniszczeniami wyróżniono glinianą 
podstawę, na której ułożonych było kilka cegieł na płask 
(warstwa 36). Być może jest to lokalizacja stojącego tam 
pieca. Oprócz wyróżnionej podstawy z warstwy destruk-
cyjnej pozyskano licznie fragmenty szkliwionych zielo-
no, dekorowanych kafli płytowych, których chronolo-
gię określono do pierwszej połowy XVII wieku. Budynek 
funkcjonował prawdopodobnie w XVII wieku do począt-
ku XVIII wieku, kiedy został zniszczony, a teren podnie-
siono. Niedługo później musiał powstać drugi budynek, 
do pewnego stopnia powielający lokalizację wcześniej-
szego. Pozostałością po tej konstrukcji jest częściowo za-
chowany fundament, wykonany z kamieni otoczaków 
(M180a), zalanych zaprawą wapienno-piaskową. Wkop 
pod fundament – wąskoprzestrzenny – zarejestrowano 
w profilu. Stan zachowania obiektu nie pozwolił na jego 
szczegółowy opis, w oparciu o stratygrafię można wnio-
skować, że posiadał on drewnianą podłogę ułożoną na 
piaskowej podsypce, czego świadectwem są zarejestro-
wane w planie i profilu drewniane negatywy dranic oraz 
zachowana w części W wykopu warstwa (175). Kolejny 
obiekt powstał prawdopodobnie znów po zniszczeniu 
wcześniejszej konstrukcji. Był to murowany budynek 
mieszkalny o powierzchni około 16 m² (M150, M182–
186) (ryc. 22, 26). Fundamenty budynku wykonano z ce-
gły o formacie nowożytnym, o przykładowych wymia-
rach: 279×133×68, 280×138×68 and 278×132×62 mm. 
Budynek powstał w ostatnich latach XVIII wieku (po 
1765 – przed 1800 rokiem) (ob. 145, warstwy 132, 35),  
o czym świadczą materiały pozyskane z wypełni-
ska wkopu oraz źródła kartograficzne przedstawiające  
zabudowę. W efekcie prac odsłonięto stopnie pro-
wadzące do dawnego wejścia budynku oraz glinianą  

encompassing a number of earlier trenches, the crowns of 
several walls were recorded at depths ranging from 10 cm 
to approximately 60 cm below ground level. This provided 
a complete picture of this work led to the identification 
of the earliest deposits, represented by the courtyard’s 
surface layers and occupation levels (layers 39, 40, 41, 42, 
43, 211, 212) (Fig. 25). This entire stratigraphic sequence, 
which included iron-stained gravel and white limestone 
aggregate occurring alternately with thin sandy occupation 
layers, was dated to a period extending from the 16th 
century up to 1612 based on the reliably determined 
chronology of overlying contexts. This period is associated 
with the construction of a so-called blockhouse. Excavation 
revealed evidence of a structure that may have served such 
a purpose. It consisted of a line of tightly packed postholes 
(spaced from 10 cm to around 80 cm apart), suggesting the 
existence of a post-built structure; however, there are too 
few of them (features 139, 138, 137, 47a, 48a) to provide 
irrefutable confirmation of this theory (ryc. 22). The fill of 
the postholes did not contain any traces of timber, hence 
the posts must have been removed, as recorded in layer 
43. A series of small cuts containing sizeable cobbles were 
recorded in the trench’s north section, as were a number 
of cuts featuring evidence (impressions) of timber posts 
(layers 153, 159, 177, 154). This whole stratigraphic 
sequence probably represents the remains of a building 
site. These layers have provisionally been broadly ascribed 
to the first quarter of the 17th century (building work was 
completed between 1602 and 1618). The next phase of 
activity within the area examined involved the construction 
of a building (layers 32, 200, 201, 142, 152, 199). A clay 
base on top of which several bricks had been laid flat (layer 
36) was recorded in that part of the building which had 
been damaged at a later date. This may have been where 
a stove was located. Apart from this base, numerous green-
glazed, decorated stove-tile sherds dated to the first half 
of the 17th century were recovered from a destruction 
deposit. This building probably remained in use during 
the 17th century up until the early 18th century, when it 
was destroyed and the ground level was raised. It must 
have been shortly after this event that a second building 
was constructed, partially on the site of the earlier one. 
Evidence of the later structure was provided by its remnant 
foundations, made of stone cobbles (M180a) covered in 
lime-and-sand mortar. The narrow cut for the foundations 
was recorded in section. The state of preservation of this 
feature precluded a detailed assessment of its original 
form; the only conclusion which can be drawn from the 
stratigraphic record is that it had a wooden floor laid on 
a sand screed, as evidenced by plank impressions recorded 
both in plan and in section and by layer 175 at the west end 
of the trench. Another feature probably came into being, 
again, after the destruction of an earlier structure. It took 
the form of a brick-built dwelling occupying approximately 
16 m² (M150, M182186) (ryc. 22, 26). Its foundations 
were made of bricks consistent in size with those of the 
post-medieval period, typical examples measuring (in mm) 
279×133×68, 280×138×68 and 278×132×62. This 
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podstawę pieca stojącego w południowo-zachodnim na-
rożniku domu (warstwa 37). Ściany wewnętrzne budyn-
ku były pokryte wapienną pobiałą. W budynku wyróż-
niono dwa pomieszczenia przedzielone ścianą wykonaną 
na płaskim fundamencie z cegły holenderki o przykła-
dowych wymiarach (w mm): 222×106×47, 221×102×43, 
221×104×45. W pierwszym pomieszczeniu podłoga wy-
konana była z dranic ułożonych na piaszczystej, lekko 
zglinionej podsypce (warstwa 49). Nie można określić, 
w jaki sposób wykonano podłogę w drugim pomieszcze-
niu. Jego przeznaczenie może wskazywać znajdująca się 
w części wschodniej budynku podstawa pieca (M185) 
(ryc. 22). Budynek został zniszczony po wojnie, a teren 
zniwelowano (warstwa 31). 

W efekcie badań pozyskano 3984 zabytki, w tym: 
fragmenty kafli, fajek, przedmiotów metalowych, naczyń 
ceramicznych i szklanych (tabl. 2). W całym zespole na 
szczególną uwagę zasługują fragmenty kafli renesanso-
wych pozyskane z warstwy 32, związanej prawdopodob-
nie z pierwszym budynkiem, zespół kafli XX-wiecznych 
związanych z funkcjonowaniem trzeciego budynku oraz 
20 monet, żeton i odważnik, reprezentujące numizmaty 
z okresu od XVI do XVIII wieku. 

building was raised in the last years of the 18th century 
(post-1765 – pre-1800) (feature 145, layers 132, 35), as 
evidenced by materials recovered from the fill of the cut 
and by maps showing the location of buildings. Excavation 
revealed steps leading to the building’s entrance and the 
clay base of a stove which stood in the south-west corner 
of the house (layer 37). The interior walls of this building 
were coated with lime whitewash. Two rooms were 
identified inside it, divided by a partition wall built on a flat 
foundation of Dutch bricks typically measuring (in mm) 
222×106×47, 221×102×43 and 221×104×45. The first 
of these rooms had a floor of planks laid on a clayey sand 
screed (layer 49). It was not possible to determine how 
the floor in the second room had been built. An indication 
of the room’s function is provided by the base of a stove 
(M185) (Fig. 22) found at the eastern end. This building 
was destroyed after the Second World War and the ground 
was levelled (layer 31). 

A total of 3984 artefacts were recovered during 
excavation, among them fragments of stove tiles, clay 
pipes, metalwork, pottery and glassware (Tab. 2). Items 
of particular note in this assemblage include Renaissance 
stove-tile sherds recovered from layer 32, probably 
attributable to the first building, a group of 20th-century 
stove tiles probably associated with the use of the third 
building, and 20 coins, a token and a weight representing 
numismatic finds dating from the 16th to the 18th century. 

Ryc. 26. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. Wykop 2. Rzuty pionowe murów M182–M183, widok od S, 2013 r., 
fot. Joanna Dąbal.

Fig. 26. Gdańsk, Wisłujście Fortress, site 12. Trench 2. North facing elevation: M182–M183. Photo taken from S. Photo by 
Joanna Dąbal, 2013.
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Wykop 3
Wykop 3 zlokalizowany był przy wjeździe na dzie-

dziniec Fortu Carré, w pobliżu Bastionu Południowo-
Wschodniego (ryc. 22). Usytuowanie wykopu podykto-
wane zostało zaplanowanymi przez MHMG pracami bu-
dowlanymi w związku z instalacją studzienki odsączają-
cej. Początkowo badania objęły obszar 7,19 m². Po eks-
ploracji około 0,25 metra nawarstwień obszar badań 
zawężono z powodu biegnącego przez wykop kabla do 
4,22 m². Dalszą eksplorację przeprowadzono do głęboko-
ści: 0,15 m n.p.m., osiągając calec na głębokości od 0,97 
m n.p.m do 0,40 m n.p.m. 

Najstarszą jednostką stratygraficzną wyróżnioną 
w wykopie jest warstwa niwelacyjna, datowana w opar-
ciu o źródła ruchome na koniec XVII i początek XVIII 
wieku (warstwa 70) (ryc. 27). Warstwę przecina natural-
ny korzeń (warstwa 73). Kolejne odnotowane etapy pod-
noszenia terenu o około 40 cm miały miejsce w XVIII 
wieku (warstwy 68, 74) (ryc. 27). W tym samym czasie 
na badanym obszarze powstał obiekt, będący podstawą 
fundamentu nieokreślonej obecnie konstrukcji (warstwa 
72, obiekt 71) (ryc. 22). Jest to bardzo regularny w prze-
kroju, kwadratowy obiekt wypełniony zbitą, tłustą, miej-
scami spiaszczoną gliną. Z wypełniska obiektu nie po-
zyskano materiałów umożliwiających precyzyjne dato-
wanie. Nad obiektem zarejestrowano warstwę budowla-
ną, złożoną z zaprawy i części cegieł o formacie nowożyt-
nym i cegieł żółtych, jej chronologię określono na koniec 
XVIII/XIX wiek (warstwa 75). Nad warstwą budowlaną  

Trench 3
Trench 3 was located next to the entrance to the 

courtyard of the Fort Carré, near the Południowo-
Wschodni Bastion (Fig. 22). The placement of this 
trench was dictated by construction work planned by the 
Historical Museum of Gdańsk in order to install a drain. 
Initially, an area of 7.19 m² was examined. Having 
excavated around 0.25 m of deposits this area was 
reduced to 4.22 m² because of a cable running through 
the trench. Further excavation continued down to a depth 
of 0.15 m a.s.l., the natural being reached at depths of 
between 0.97 m a.s.l. and 0.40 m a.s.l. 

The earliest stratigraphic context identified in this 
trench was a levelling layer dated by finds to the late 17th 
and early 18th centuries (layer 70) (Fig. 27). The layer was 
transected by a natural root (layer 73). Further phases 
during which the ground level was raised by around 
40 cm took place in the 18th century (layers 68, 74). It was 
at this time that a feature forming the base of foundations 
underpinning an unidentified structure came into being 
(layer 72, feature 71) (Fig. 22). This square feature was 
very regular in cross-section and filled with compacted, 
fat clay. The fill of this feature did not yield any diagnostic 
finds to help establish its date. Overlying this feature 
was a building deposit consisting of mortar and pieces of 
post-medieval and yellow bricks. This deposit was dated 
to the late 18th/19th century (layer 75). It was overlain 
by two destruction levels and a paved surface made up 
of cobbles of the following sample dimensions (in mm): 
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Ryc. 27. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. Rzut pionowy wykopu 3, rys. Piotr Meler, oprac. Joanna Dąbal, 2015 r.

Fig. 27. Gdańsk, Wisłujście Fortress, site 12. North facing section, trench 3. Drawing by Piotr Meler. Prepared by Joanna Dąbal, 2015.
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odnotowano dwa poziomy niwelacyjne i nawierzchnię 
brukowaną, wykonaną z kamieni ciosanych o przykłado-
wych wymiarach (w mm): 185×170×122, 170×160×85, 
150×120×80, 162×130×89, 170×140×87 (warstwy: 61, 
63, 64) (ryc. 28). W oparciu o zabytki z warstw znajdują-
cych się pod brukiem i między kamieniami chronologię 
funkcjonowania nawierzchni określono na okres od XIX 
do XX wieku. Najmłodszą warstwą jest warstwa niwela-
cyjna, zalegająca nad brukiem, datowana na okres powo-
jenny (warstwa 62). 

W efekcie badań podczas eksploracji warstw w obrę-
bie wykopu 3 pozyskano łącznie 378 zabytków. Najlicz-
niejszy zespół źródeł ruchomych pozyskano z warstw ni-
welacyjnych znajdujących się bezpośrednio pod bruko-
waną powierzchnią (warstwy 63,64, 68) (160 zabytków). 
Drugim pod względem liczebności zespołem pozyska-
nych przedmiotów jest ten pochodzący z najstarszej war-
stwy niwelacyjnej (warstwa 70) (120 zabytków). Pozosta-
łe materiały datowane są na wiek XX (warstwy 61, 62) 
(98 zabytków). 

Wykop 4
Wykop 4 zlokalizowany był w części przyziemia we-

wnątrz jednej z kamieniczek wokół Wieńca, niedaleko Ba-
stionu Artyleryjskiego (ryc. 29). Były to pierwsze wyko-
py w archeologicznej historii badań Twierdzy prowadzo-
ne wewnątrz pomieszczeń. Warunki pracy były znacznie 

185×170×122, 170×160×85, 150×120×80, 162×130×89 
and 170×140×87 (layers 61, 63, 64) (Fig. 28). Artefacts 
recovered from the layers beneath and in between the 
cobbles suggested that this surface had been in use from 
the 19th to the 20th century. The most recent layer was 
a levelling deposit overlying the cobbled surface and 
dated to the post-war period (layer 62).

The excavation of trench 3 led to the recovery of 378 
artefacts. The most numerous assemblage came from 
levelling deposits directly beneath the cobbled surface 
(layers 63, 64, 68) (160 artefacts). The second most 
numerous finds assemblage was recorded in the earliest 
of the levelling layers (layer 70) (120 artefacts). All other 
finds were dated to the 20th century (layers 61, 62) (98 
artefacts). 

Trench 4
Trench 4 was located in a basement within one of 

the houses surrounding the Ring of Casemates, near the 
Artyleryjski Bastion (Fig. 29). This was the first excavation 
in the history of archaeological work carried out at the 
fortress to take place indoors. Working conditions were 
made much more difficult by the small size of the trench 
(restricted during the course of excavation) and by the 
Historical Museum of Gdańsk request to leave in situ 
for exhibition purposes the base of a heating device 
discovered at the start of the excavation. Initially, an area 

Ryc. 28. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. Wykop 3. Rzut poziomy odsłoniętej brukowanej nawierzchni dziedzińca, 
warstwa 63, widok od NE, 2013 r., fot. Joanna Dąbal.

Fig. 28. Gdańsk, Wisłujście Fortress, site 12. Trench 3. Excavated yard cobblestones, layer 63. Photo taken from NE. Photo by 
Joanna Dąbal, 2013.
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Ryc. 29. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. Rzut poziomy wykopu 4, rys. Joanna Baranowska, oprac. Joanna Dąbal, 2015 r.

Fig. 29. Gdańsk, Wisłujście Fortress, site 12. Trench 4. Drawing by Joanna Baranowska. Prepared by Joanna Dąbal, 2015.

utrudnione ze względu na niewielką powierzchnię wyko-
pu, ograniczoną w czasie trwania prac ze względu na pozo-
stawioną na prośbę MHMG w celach ekspozycyjnych pod-
stawę urządzenia grzewczego odkrytą na początku eksplo-
racji. Początkowo badania objęły obszar prawie 6 m². Po 
zbiciu betonowej posadzki i zdjęciu wierzchnich warstw 
powierzchnia wykopu została ograniczona do 4,5 m². Dal-
szą eksplorację przeprowadzono do głębokości: 1,5 p.p.t. 
do około 0,20 m n.p.m., osiągając calec na głębokościach: 
0,80 m n.p.m. i 0,50 m n.p.m. (warstwa 160). 

W wyniku badań odsłonięto ceglaną podstawę urzą-
dzenia grzewczego, fundamenty północno-zachodniej ścia-

of nearly 6 m² was excavated. Once the concrete floor and 
underlying topmost layers had been removed, the surface 
area of the trench was restricted to 4.5 m². Further 
exploration continued down to a depth of 1.5 m below 
ground level, i.e. approximately 0.20 m a.s.l., the natural 
subsoil being recorded at 0.80 m a.s.l. and 0.50 m a.s.l. 
(layer 160). 

This work revealed the brick-built base of a heating 
device, the foundations of the house’s north-west load-
bearing wall and the way in which the south-east 
partition wall had been set (Fig. 29). The foundations 
beneath the north-west wall consisted of substantial 
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Ryc. 30. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. Rzuty pionowe wykopu 4, rys. Joanna Baranowska, Mateusz Kargul, oprac. 
Joanna Dąbal, 2015 r.

Fig. 30. Gdańsk, Wisłujście Fortress, site 12. North- east facing sections, trench 4. Drawing by Joanna Baranowska, Mateusz 
Kargul. Prepared by Joanna Dąbal, 2015.

Ryc. 31. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. Wykop 4. Rzut poziomy podłogi zachowanej w postaci negatywów cegieł, 
warstwa 86, widok od E, 2013 r., fot. Joanna Dąbal.

Fig. 31. Gdańsk, Wisłujście Fortress, site 12. Archaeological trench 4. The floor, visible in form of brick negatives, layer 86, Photo 
taken from E. Photo by Joanna Dąbal, 2013.
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ny nośnej kamienicy oraz sposób posadowienia południo-
wo-wschodniej ściany działowej (ryc. 29). Fundament NW 
skonstruowany jest z masywnych otoczaków i cegieł, zala-
nych zaprawą wapienno-piaskową (warstwa 161) (ryc. 30). 
Dolna partia fundamentu odstaje od lica ściany na oko-
ło 70 cm. Fundament sięga głębokości około 0,46–0,51 m 
n.p.m. Nad fundamentem znajdują się przemiennie war-
stwy piasku, drewna i twardej zaprawy wapiennej, docho-
dzące do lica ściany (warstwy: 94, 94a, 93, 92, 90, 91, 
91a) (ryc. 30). Można przypuszczać, że całość stratygrafii 
do poziomu około 1,32 m n.p.m (nad stropem warstwy 90) 
tworzy wewnętrzny plac budowy. Świadczy o tym obecna 
w składzie wszystkich warstw zaprawa, drewno i gruz ce-
glany. W całej sekwencji występują dwie nieregularnie roz-
prowadzone po całej powierzchni pomieszczenia warstwy  
zaprawy o grubości od 11 do 26 cm (91a, 94). Nie zaob-
serwowano wyraźnego wkopu pod fundament, co może 
świadczyć o wykonaniu go we wkopie wąskoprzestrzen-
nym lub znacznie szerszym od wymiarów budynku. Ściana 
działowa budynku posadowiona została na zaprawie wa-
piennej (94). Kolejny poziom zaprawy (91a) stanowi punkt 
posadowienia odkrytej w efekcie badań podstawy urządze-
nia grzewczego (M83–M85) (ryc. 29). Podstawę wykonano 
z cegły żółtej o przykładowych formatach: 235×109×48, 
200×115×45, 235×112×46. Mury podstawy są dosta-
wione do ścian budynku. Poziomem użytkowania urzą-
dzenia grzewczego są ceglane podłogi; jedna, sięgająca 1,6 
m od ściany NW, stanowi podwyższenie wokół urządze-
nia (warstwa 88, około 1,40 m n.p.m.), druga położona jest 
o cegłę niżej (warstwa 89, około 1,32 m n.p.m.) (ryc. 29). 
Chronologię wszystkich warstw do poziomu ceglanej po-
sadzki określono na XVII wiek. Z użytkowaniem obiektu 
wiąże się bezpośrednio warstwa spalenizny odnotowana w 
urządzeniu (warstwa 79). 

W części NE pomieszczenia odsłonięto niewielką 
piwniczkę (uchwycone wymiary w rzucie 1,38×0,60 m, 
ob. 87a). Piwniczka posiadała ceglaną podstawę i jed-
ną ścianę SE (M99) (ryc. 30). Ściana NW była wykona-
na z drewna – którego negatywy widoczne są w profilu. 
Piwniczkę rozebrano i zasypano, jednak nie można jed-
noznacznie określić czasu tego działania. Z wypełniska 
piwniczki pozyskano jedynie mało charakterystyczne 
materiały. Nad piwniczką i poziomem pierwotnego funk-
cjonowania pieca znajdował się prawdopodobnie drugi  
poziom podłogi – być może powstały w XVIII wieku 
na wysokości około 1,48–1,50 m n.p.m. Po tych działa-
niach zachowały się jedynie negatywy cegieł, prawdopo-
dobnie o formacie nowożytnym, o uchwyconych wymia-
rach: 280×130, 270, 130, 130, 130, 130, 130 (warstwa 
86) (ryc. 31). Nad tym poziomem znajduje się warstwa 
gruzu, zawierająca cegłę maszynową; powstała prawdo-
podobnie w wyniku działań wojennych i przeprowadzo-
nych po niej prac naprawczych. 

W efekcie badań w wykopie 4 podczas eksploracji 
warstw pozyskano jedynie 44 zabytki, w tym fragmenty 
naczyń ceramicznych, dachówek, szkła oraz przedmio-
ty metalowe.

cobbles and bricks over which a lime-and-sand mortar 
had been poured (layer 161) (Fig. 30). The lowermost 
portion of this structure was offset by around 70 cm 
from the face of the wall. The foundations went down to 
a depth of around 0.4651 m a.s.l. Overlying them were 
alternating layers of sand, wood and hard lime mortar 
packed against the face of the wall (layers 94, 94a, 
93, 92, 90, 91, 91a) (Fig. 30). The entire stratigraphic 
sequence down to around 1.32 m a.s.l. (above layer 90) 
probably represents an internal building site. This is 
suggested by the presence of mortar, wood and brick 
rubble in all of the strata. This sequence also features 
two layers of mortar, ranging in thickness from 11 
to 26 cm (91a, 94), unevenly distributed across the 
surface of the room. No distinct foundation cut was 
visible, which could indicate that it was either dug in 
a narrow trench or in one that was significantly wider 
than the building itself. The partition wall inside the 
house was set on lime mortar (94). The next mortar layer 
(91a) represented the setting for the base of a heating 
device discovered during excavation (M83–M85) (Fig. 
29). The base was built of yellow bricks with sample 
dimensions (in mm) of 235×109×48, 200×115×45 and 
235×112×46. The walls of the base about the walls of 
the building. The occupation level associated with this 
heating device was represented by two brick floors, 
one of which extended 1.6 m from the north-west wall, 
forming a raised level around the device (layer 88 – c. 
1.40 m a.s.l.), the second being positioned one brick 
lower down (layer 89, c. 1.32 m a.s.l.) (Fig. 29). All of 
the strata down to the brick floor were dated to the 17th 
century. A burnt deposit recorded within this feature 
(layer 79) was directly attributable to its use.

A small cellar (feature 87a; measurable dimensions 
in plan 1.38×0.60 m) was discovered in the north-east 
portion of the room. The cellar’s floor and south-east wall 
(M99) were built of brick (Fig. 30). Its north-west wall 
was timber-built – impressions of the timber being visible 
in section. The cellar was dismantled and backfilled, 
although it was not possible to ascertain exactly when 
this event had taken place. The fill of the cellar yielded 
only non-diagnostic finds. Overlying the cellar and the 
original occupation level associated with the heating 
device there had probably been a second floor level – 
possibly created in the 18th century at a height of around 
1.481.50 m a.s.l. The only surviving evidence of this was 
provided by impressions left by bricks, probably of post-
medieval date, with measurable dimensions (in mm) of 
280×130, 270, 130, 130, 130, 130 and 130 (layer 86) 
(Fig. 31). A top this level was a layer of rubble containing 
machine-made bricks, which probably came into being 
as a result of wartime activities and subsequent remedial 
operations. 

The excavation of trench 4 yielded only 44 artefacts, 
including pottery sherds, glass and metal objects. 
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Wykop 5 
Wykop 5 zlokalizowany został od południowej strony 

Wieńca przy ścianie frontowej jednej z kamieniczek znaj-
dujących się w pobliżu wjazdu do Bastionu Furta Wodna 
(ryc. 22). Wykop założono w celu rozpoznania sposobu 
fundamentowania domków oficerskich. Badaniami obję-
to obszar 9,6 m². Dalszą eksplorację przeprowadzono do 
calca znajdującego się w najpłytszym miejscu na głębo-
kości od około 1,30 m n.p.m do 0,96 m n.p.m. Eksplora-
cję wewnątrz odkrytej studni (M119) prowadzono do głę-
bokości –0,09 m n.p.m., przerywając pracę ze względu 
na konieczność zachowania bezpieczeństwa w momencie  
wybijania wód gruntowych w pobliżu instalacji elek-
trycznych. Wybijające wody, pomimo zastosowania pom-
powania, uniemożliwiły prace w wąskim obiekcie. 

Do najstarszych odsłoniętych obiektów należy funda-
ment kamieniczki (M124) (ryc. 32). Fundament wykonany 
z cegły o zarejestrowanym formacie: 268×138×70, 67, 66 
został w znacznym stopniu uszkodzony działaniami zwią-
zanymi z rozbudową infrastruktury wodnej w tej części 
Fortu oraz pracami przy jego izolacji po II wojnie świato-
wej. Prace budowlane prowadzone na badanym obszarze 
w wieku XIX i XX całkowicie zniszczyły pierwotną stra-
tygrafię tego terenu. W wyniku przeprowadzonych badań 
w wykopie 5 odsłonięto murowaną studnię (M119) (ryc. 
33). Studnia wykonana została z cegły o przykładowych 
wymiarach: 283×137×66, 283×133×62, 291×126×63, 
293×135×50, 285×139×63. Obiekt o średnicy we-
wnętrznej 1,02 m i murach o szerokości cegły (średnio 
około 29 cm) pełnił prawdopodobnie funkcję ujęcia wody. 
Jego chronologię określono na ostatnią ćwierć XVIII wie-
ku. Do studni został wykonany wkop, którego wypełni-
ska odzwierciedlają kolejne etapy budowy studni (war-
stwy: 106, 109, 121, 194) (ryc. 32). Poziomem współcze-
snym funkcjonowania studni są warstwa niwelacyjna i gli-
na (warstwy: 125, 116). Chronologię tych jednostek okre-
ślono na koniec XVIII i początek XIX wieku. W XIX wieku 
na badanym obszarze wybudowano punktowy fundament 
(filar) pod bliżej nieokreśloną konstrukcję (M189). Następ-
nie nawierzchnię dziedzińca wyłożono kamieniami (102). 
Do najmłodszego horyzontu należy wkop pod wykonywa-
ną izolację fundamentów kamienicy (M188, ob. 105, war-
stwy: 104, 101, 100) (ryc. 32). 

W efekcie przeprowadzonych badań podczas eksplora-
cji pozyskano 1091 zabytków, w tym: fragmenty naczyń ce-
ramicznych, kafli, szkła oraz przedmioty metalowe. Więk-
szość zabytków (798 fragmentów) pozyskano z zasypiska 
studni (warstwa 120). Chronologię tego zespołu zabytków 
określono na ostatnią ćwierć XIX wieku w oparciu o pre-
cyzyjnie datowane militaria oraz sygnowane wyroby fajan-
sowe i porcelanowe. Wskazana chronologia jest momen-
tem zasypania studni. Cały zespół przedmiotów jest bar-
dzo jednorodny chronologicznie, wyjątkiem jest obecność 
starszych detali architektonicznych i osprzętu budowlane-
go, odnotowanych w górnych partiach zasypiska. Wśród 
materiałów ze studni licznie odnotowano wspomniany 
osprzęt budowlany (zamki, okucia, detale architektonicz-
ne). Ich obecność można wiązać z większymi zniszczeniami  

Trench 5 
Trench 5 was located on the south side of the Ring 

of Casemates, alongside the façade of one of the houses 
near the entrance to the Furta Wodna Bastion (Fig. 22). 
The trench was designed to evaluate the foundations of 
the tenentment houses. An area of 9.6 m² was excavated. 
Further exploration continued down to the natural, which 
was recorded at a minimum depth of approximately 
1.30 m a.s.l. up to 0.96 m a.s.l. The interior of a well 
discovered in this trench (M119) was excavated down 
to a depth of -0.09 m a.s.l., work being curtailed for 
safety reasons when groundwater began to seep up in 
the vicinity of electrical installations. Despite the use 
of pumps, the seeping water made it impossible to work 
within this narrow feature. 

Among the earliest features excavated were the 
foundations of one of the houses (M124) (Fig. 32). The 
foundations, made of bricks with measurable dimensions 
(in mm) of 268×138×70, 67 and 66, had been severely 
damaged by work relating to the expansion of the water-
supply infrastructure in this part of the fort, and by 
damp-proofing measures carried out after the Second 
World War. Construction work carried out in this location 
during the 19th and 20th centuries completely destroyed 
the area’s original stratigraphy. Excavation of trench 
5 led to the discovery of a brick-built well (M119) (Fig. 
33). Sample dimensions (in mm) of the bricks used in its 
construction amounted to 283×137×66, 283×133×62, 
291×126×63, 293×135×50 and 285×139×63. With an 
internal diameter of 1.02 m and walls which were one-
brick wide (on average c. 29 cm), this well was probably 
used as a water supply. It was dated to the last quarter 
of the 18th century. The fill of the cut made for this well 
reflected the successive stages involved in its construction 
(layers 106, 109, 121, 194) (Fig. 32). A levelling deposit 
and a layer of clay were probably contemporaneous with 
the period when the well had been in use (layers 125, 116). 
These contexts were dated to the late 18th and early 19th 
centuries. In the 19th century a point foundation (pillar) 
underpinning an unidentified structure (M189) was 
built within the area examined. Later still, the courtyard 
was surfaced with stones (102). The most recent horizon 
included a cut made for the damp-proofing of the house 
foundations (M188, feature 105, layers 104, 101, 100) 
(Fig. 32). 

The 1091 artefacts recovered during the course of 
excavation included pottery sherds, stove-tile fragments, 
glass and metal finds. The majority of these artefacts 
(798 fragments) were discovered in the fill of the well 
(layer 120). This finds assemblage was attributed to the 
last quarter of the 19th century based on securely dated 
military artefacts and marked faience and porcelain 
pieces. It was at that time that the well was backfilled. 
The entire finds assemblage is very homogeneous in 
terms of chronology, apart from the presence of earlier 
architectural details and building fittings noted in the 
upper portion of the fill deposit. There was an abundance 
of building fittings among the materials recovered from 
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Ryc. 32. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. Rzut pionowy wykopu 5, rys. Rafał Ambo, oprac. Joanna Dąbal, 2015 r.

Fig. 32. Gdańsk, Wisłujście Fortress, site 12. East facing section, trench 5. Drawing by Rafał Ambo. Prepared by Joanna Dąbal, 2015.

Ryc. 33. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. Wykop 5. Rzut poziomy studni, M119, widok od N, 2013 r., fot. Joanna Dąbal.

Fig. 33. Gdańsk, Wisłujście Fortress, site 12. Trench 5. The well M119 seen from N. Photo by Joanna Dąbal, 2013.
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budynków fortu. Z zasypiska studni pozyskano ponadto za-
chowane w całości lub w większych partiach wyroby szkla-
ne, w tym liczne butelki apteczne, kosmetyczne, po wi-
nie i kieliszki. Kolejną grupą wyrobów z tego kontekstu są  
zachowane w większych partiach naczynia ceramiczne, 
w tym dzbany i inne elementy zastawy stołowej. Z zasy-
piska pozyskano także pojedynczo fragmenty tkanin oraz 
drewnianą szczotkę. 

Drugi pod względem liczebności zespół zabytków po-
chodzi z warstwy budowlanej powstałej zaraz po zniszcze-
niach II wojny światowej (warstwa 100). Łącznie z tego 
kontekstu pozyskano 224 zabytki, z czego najliczniejszą 
grupą są przedmioty szklane, reprezentowane przez frag-
menty szkła okiennego oraz mniej liczne fragmenty naczyń 
zasobowych (słoików, butelek). W pozostałych warstwach 
zabytki występowały nielicznie lub pojedynczo.

Wykop 6 
Wykop 6 zlokalizowany został w pobliżu bramy wjaz-

dowej do bastionu Furta Wodna, przy ścianie frontowej ka-
mieniczki dowódcy artylerii (ryc. 22). Celem wykopu, któ-
rego rozmiary ograniczały względy techniczne (przeprowa-
dzone w pobliżu kable wysokiego napięcia i płyty betono-
we), było zweryfikowanie sposobu fundamentowania dom-
ku dowódcy artylerii. Badania objęły obszar 2,1 m². Eksplo-
rację przeprowadzono do calca (warstwa 172) zarejestrowa-
nego na głębokości od około 0,73 m n.p.m. do 1,20 m n.p.m. 

Najstarszy zarejestrowany horyzont wiąże się z funda-
mentami domku dowódcy artylerzysty. Fundament (M191) 
w dolnej partii wykonany został z kamieni otoczaków, w gór-
nej partii związanych zaprawą z częścią ceglaną (ryc. 34). 
Fundament w partii ceglanej posiada dwie odsadzki, w naj-
szerszym miejscu sięgające 28 cm od lica budynku. W licu 
muru budynku zarejestrowano wątek krzyżykowy, wyko-
nany z cegły o formacie nowożytnym o przykładowych wy-
miarach: 290×135×70, 295×140×70, 290×140×70, 
300×140×67. W profilach N i S wykopu zarejestrowano 
słabo odcinający się (praktycznie nieuchwytny w planie) 
wkop, który wiązał się z fundamentem domku artylerzysty 
(ob. 171, warstwa 172). Analiza nawarstwień w wykopie 
była utrudniona ze względu na bardzo ingerujące w straty-
grafię prace wykonane przy fundamencie w latach 60. XX 
wieku. Praktycznie powielają one możliwą linię wkopu fun-
damentowego, sięgając do jego kamiennych partii (ob. 30, 
warstwa 27, M190). Z wypełniska wkopu pod fundament 
kamieniczki nie pozyskano również materiału zabytkowego. 
W oparciu o stratygrafię, chronologię wkopu i fundamentu 
określono na XVII wiek. Nad wkopem pod fundament zare-
jestrowano piaszczystą warstwę niwelacyjną (28). Jej chro-
nologię określono na drugą połowę XVII po początki XVIII 
wieku. Nad tą niwelacją znajduje się kolejna (o grubości 
około 30 cm) warstwa służąca podniesieniu terenu (29). Jej 
chronologię określono szeroko na XVIII/XIX wiek. Bezpo-
średnio nad niwelacją znajduje się zachowana, częściowo 
brukowana nawierzchnia dziedzińca (warstwa 7) (ryc. 22). 
Zachodnia część bruku bezpośrednio przy murze budyn-
ku artylerzysty została zniszczona powojennym wkopem 
(ob. 30, warstwa 27), powstałym podczas wykonywania  

the well (locks, metal accessories, architectural details). 
Their presence can be linked to extensive destruction of 
the fort’s buildings. The well fill also yielded glass vessels 
which were either complete or survived in substantial 
pieces, among them numerous pharmaceutical, 
cosmetic and wine bottles and examples of stemware. 
Another group of finds from this context is represented 
by substantially intact ceramic vessels, including jugs 
and other items of tableware. A single textile find and 
a wooden brush were also recovered from the well. 

The second most numerous group of artefacts was 
found in a construction deposit which came into being 
immediately after the ravages of the Second World War 
(layer 100). In total, 224 artefacts were recovered from this 
context; glass finds predominated, most numerously in the 
form of fragments of window glass, with fewer specimens 
representing storage vessels (jars and bottles). The 
remaining layers yielded only sparse or solitary artefacts.

Trench 6 
Trench 6 was located near the entrance gate to the 

Furta Wodna Bastion, next to the façade of the commander 
of artillery’s house (Fig. 22). Technical considerations (the 
presence of high-voltage cables and concrete slabs in 
the vicinity) restricted the size of this trench, which was 
designed to verify how the foundations of the commander 
of artillery’s house had been built. An area of 2.1 m² 
was examined. Excavation was continued down to the 
natural subsoil (layer 172), recorded at a depth of between 
c. 0.73 m a.s.l. to 1.20 m a.s.l. 

The earliest recorded horizon related to the 
foundations of the commander of artillery’s house. The 
lowermost section of the foundations (M191) consisted of 
cobblestones, bonded at the top with lime mortar to the 
bricks of the upper section (Fig. 34). The brick-built portion 
of the foundations featured two offsets, the widest point 
of which projected 28 cm beyond the face of the building. 
The brick courses of this wall were laid in Flemish bond 
using bricks of post-medieval size with sample dimensions 
(in mm) of 290×135×70, 295×140×70, 290×140×70 
and 300×140×67. A faintly marked cut (virtually 
undetectable in plan) was recorded in the north and south 
sections of the trench and was probably associated with the 
foundations of the artilleryman’s house (feature 171, layer 
172). It was difficult to analyse the deposits in this trench, 
as work carried out on the foundations in the 1960s had 
significantly disturbed the stratigraphic record. This later 
work virtually replicated the potential line of the foundation 
cut, right down to the stone-built section (feature 30, layer 
27, M190). The fill of the foundation cut did not yield 
any artefacts. Based on stratigraphic evidence, the cut 
and the foundations were attributed to the 17th century. 
A sandy levelling layer (28) dated to the between the latter 
half of the 17th century and the early 18th century was 
recorded above the foundation cut. Overlying this level 
was another deposit (around 30 cm thick) that had served 
to raise the ground level (29). It was broadly dated to the 
18th/19th century. Immediately overlying this level was 
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izolacji pionowej fundamentu metodą papy na lepiku i do-
datkowego oblicowania murem (M190) (ryc. 34). Mur wy-
konany został ze współczesnej cegły maszynowej, oznaczo-
nej wyciskanymi znakami 3-23, Gd-24 o przykładowych  
wymiarach (w mm): 250×120×65. Wierzchnią, najmłod-
szą zarejestrowaną warstwą jest piaskowa podsypka (war-
stwa 192) pod ułożone na niej betonowe płyty, stanowiące 
dzisiejszą nawierzchnię. 

W efekcie badań z wykopu 6 pozyskano łącznie 23 za-
bytki, w tym fragmenty naczyń ceramicznych, fragmenty 
przedmiotów metalowych i fajek. Najliczniejsze źródła po-
zyskano z najstarszej zarejestrowanej warstwy niwelacyj-
nej (28). Pozostałe materiały pochodzą z młodszej warstwy 
niwelacyjnej (29) i z wypełniska powojennego wkopu. Taki 
stan pozyskania materiałów w znaczący sposób ograniczył 
możliwości doprecyzowania chronologii eksplorowanych 
jednostek stratygraficznych. 

the partially extant cobbled surface of the courtyard (7) 
(Fig. 22). The western portion of the cobbles, adjacent to 
the artilleryman’s house, had been destroyed by a post-war 
cut (feature 30, layer 27) made when the foundations were 
provided with a vertical damp proof course of bituminous 
felt with additional wall cladding (M190) (Fig. 34). The 
wall was built of modern machine-made brick stamped ‘3-
23, Gd-24’, typically measuring 250×120×65 mm. The 
most recent layer recorded comprised a sand screed (layer 
192) underlying concrete paving slabs that constitute the 
current surface. 

The excavation of trench 6 yielded a total of 23 artefacts, 
including pottery sherds, and fragments of metalwork and 
clay pipes. The greatest quantity was recovered from the 
earliest levelling layer (28) 18 artefacts. The remaining 
finds came from the later levelling layer (29) and from 
the fill of the post-war cut. This severely limited the 
possibilities of determining a detailed chronology for the 
excavated contexts. 

Ryc. 34. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. Wykop 6. Rzut pionowy fundamentu 
wraz z murem izolacji (M191, M190), widok od E, 2013 r., fot. Joanna Dąbal.

Fig. 34. Gdańsk, Wisłujście Fortress, site 12. Trench 6. North facing elevation of walls (M191, 
M190) seen from E. Photo by Joanna Dąbal, 2013.
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Wykop 7
Wykop 7 zlokalizowany był w północno-wschodniej 

części dziedzińca wzdłuż ściany frontowej budynku Ko-
szar (ryc. 22). Umiejscowienie tego wykopu miało na celu 
ustalenie, czy przed budynkiem znajduje się murowana 
wnęka. Przypuszczenia co do lokalizacji obiektu wynika-
ły z prac prowadzonych w 2000 roku, w wyniku których 
przed jednym z przęseł budynku odkryto obiekt określony 
wówczas jako „śmietniskowy”. Spodziewając się powtórze-
nia lokalizacji obiektu w sekwencji poszczególnych przęseł 
(wyznaczanych podziałem wewnętrznym Koszar), wykop 7 
założono bezpośrednio pod oknami budynku. Łączna po-
wierzchnia wykopu wynosiła 16 m². Eksplorację warstw 
w wykopie przeprowadzono do calca zarejestrowanego na 
głębokościach od 1,13 m n.p.m. do 0,43 m n.p.m. 

Najstarszym poziomem zarejestrowanym w wykopie są 
warstwy użytkowe, których chronologię w oparciu o mate-
riał zabytkowy określono na koniec XVI – początek XVII 
wieku (warstwy: 299, 301, 321) (ryc. 35). Z warstwami 
wiążą się odsłonięte w planie dołki posłupowe, będące 
prawdopodobnie pozostałością wcześniejszej drewnianej 
konstrukcji (obiekty: 243, 303, 306, 308) (ryc. 22). Nad 
wskazanymi warstwami znajdują się poziomy użytkowe 
dziedzińca związane z momentem budowy Koszar (war-
stwy: 297, 238). Jeden z poziomów został przerwany pra-
cami budowlanymi związanymi z powstawaniem murowa-
nej wnęki przylegającej do fundamentu budynku (warstwa 
238). W oparciu o bardzo skromny materiał z tych kontek-
stów moment powstawania obiektu datowano na ok. poło-
wę XVII wieku. Zadokumentowane poziomy, których chro-

Trench 7
Trench 7 was situated at the north-east end of the 

courtyard, skirting the façade of the Barracks building 
(Fig. 22). This location was chosen for investigation in 
order to establish whether there had been a brick-built, 
sunken recess forming a small cellar in front of this 
building. Suspicions had been raised about the presence 
of such a feature following work carried out in 2000, when 
a set of contexts referred to at the time as a ‘refuse dump’ 
had been discovered in front of one of the bays of the 
Barracks building. It was expected that a similar feature 
would be found in each of the building’s bays (delineated 
by the internal layout of the Barracks), hence trench 7 
was marked out directly beneath the Barracks windows. 
The trench covered a total surface area of 16 m². It was 
excavated down to the natural, which was recorded at 
depths ranging from 1.13 m a.s.l. to 0.43 m a.s.l. 

The earliest level recorded in this trench consisted 
of occupation contexts dated by finds to the late 16th 
and early 17th centuries (layers 299, 301, 321) (Fig. 35). 
These contexts were associated with a series of postholes 
probably representing the remains of an earlier wooden 
structure (features 243, 303, 306, 308) (Fig 22). 
Overlying these layers were courtyard floor levels related 
to the construction of the Barracks (layers 297, 238). 
One of these levels was truncated by work linked to the 
construction of a small cellar abutting the foundations 
of the Barracks building (layer 238). The very modest 
number of finds recovered from these contexts indicated 
that this cellar had been built in the mid-17th century. 
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Ryc. 35. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. Rzuty pionowe wykopu 7, rys. Agnieszka Kołodziejczyk, Mateusz Nowak, 
oprac. Joanna Dąbal, 2015 r.

Fig. 35. Gdańsk, Wisłujście Fortress, site 12. North facing section, trench 7. Drawing by Agnieszka Kołodziejczyk, Mateusz Nowak. 
Prepared by Joanna Dąbal, 2015.
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nologię określono na XVII wiek, wiążą się z powstawaniem 
Koszar. Fundament obiektu wykonano z kamieni otocza-
ków i cegły o przykładowych wymiarach: 286×150×72, 
134×91, 150×72. Fundament posadowiony jest do  
głębokości 0,10 m n.p.m. Kontekst stratygraficzny funda-
mentu z poziomami użytkowymi dziedzińca został znisz-
czony izolacją wykonaną w drugiej połowie XX wieku 
(obiekt 236, M240) (ryc. 35). 

Podczas eksploracji w wykopie 7 zarejestrowano rów-
nież murowaną wnękę (M310–M314, M316) zachowaną 
w formie dwóch murów obwodowych, schodów i posadz-
ki (ryc. 22). Do wnęki o rzucie kwadratu od północy prowa-
dzą zachowane trzy stopnie schodów. Obiekt posiada cegla-
ną posadzkę wykonaną z cegły o przykładowych formatach 

The foundations of the Barracks date from the same 
period. They were built of cobblestones and bricks of 
the following sample dimensions (in mm): 286×150×72, 
134×91 and 150×72. The foundations were set at a depth 
of 0.10 m a.s.l. The stratigraphic relationship between the 
foundations and the courtyard floor levels were destroyed 
by waterproofing measures undertaken in the latter half 
of the 20th century (feature 236, M240) (Fig. 35). 

Excavation of trench 7 also revealed a small cellar 
(M310M314, M316) represented by the remains of two 
outer walls, stairs and a floor (Fig. 22). The square cellar 
was accessed from the north by three extant steps. It 
had a floor paved with bricks of the following sample 
dimensions (in mm): 280×70, 175×70, 290×70, 295×65, 

Ryc. 36. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. Wykop 7. Rzut poziomy zagruzowa-
nej piwniczki, M310–M314, M316, widok od E, 2014 r., fot. Joanna Dąbal.

Fig. 36. Gdańsk, Wisłujście Fortress, site 12. Trench 7. The rubbled cellar M310–M314, 
M316 seen from E. Photo by Joanna Dąbal, 2014. 
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(w mm): 280×70, 175×70, 290×70, 295×65, 140×70, 
129×62, 155×65, 130×70. Wnęka o powierzchni 2,66 m2, 
w najwyższym punkcie zachowała się do wysokości 1,20 m. 
Na wewnętrznych licach murów obiektu odnotowano war-
stwę tynku. Mury wnęki były budowane równocześnie ze 
ścianą wykopu (M315). Świadczy o tym styk murów fun-
damentu i założonej pod nim posadzki wnęki. Od wschodu 
wnękę niszczy wkop pod współczesną izolację (obiekt 236). 
Kolejna warstwa wiąże się z funkcjonowaniem dziedzińca 
w 2. połowie XVII wieku (warstwa 234). Murowana wnę-
ka została zasypana w drugiej połowie XVIII wieku (war-
stwy: 296, 233, 231, 230) (ryc. 36). Z zasypiska obiektu 
pozyskano materiał zabytkowy datowany na lata 80. XVIII 
wieku (151 zabytków). Teren został wyrównany i włączo-
ny w część użytkową dziedzińca (warstwy 226, 227, 231, 
322). Następnie dziedziniec wyłożono brukiem z kamieni o 
przykładowych wymiarach: 100×130×210, 95×140×260; 
130×145×175; 130×150×240; 70×147×185. Ostatnim  
zadokumentowanym wydarzeniem w badanej części dzie-
dzińca jest wkop pod izolację, niszczący całą stratygrafię 
związaną z fundamentem baraków (obiekt 236, M240).

W wyniku badań z wykopu 7 pozyskano łącznie 941 
zabytków, w tym fragmenty naczyń ceramicznych, kafle, 
wyroby szklane, fajki, przedmioty metalowe oraz kościane. 
Na uwagę zasługują wyroby pozyskane z zasypiska wnęki, 
które można wiązać bezpośrednio z załogą Twierdzy. 

Wykop 8 
Wykop 8 znajdował się przed Fortem Carré, wzdłuż 

linii nasypu wschodniego i Bastionu Ostroróg (ryc. 23). 
Wykop został założony w celu rozpoznania znajdującej 
się tam zabudowy ujętej na XVII- i XVIII-wiecznych od-
wzorowaniach kartograficznych. Badaniami został ob-
jęty obszar 16 m², wytyczony w miejscu oznaczonym na 
planach jako zabudowany. 

Cały teren przebadano do poziomu 0,30 m p.p.m. Jest 
to głębokość występowania piasków mułkowych, znaj-
dujących się poniżej poziomu wody w fosie wokół For-
tu. Prawdopodobnie jest to także poziom calca (warstwa 
349), jednak utrudnione warunki obserwacji nie pozwa-
lają na pewne określenie tej sytuacji (ryc. 37). Wybijają-
ca woda uniemożliwiła prace poniżej tego poziomu. Cha-
rakter nawarstwień (luźne piaski) oraz intensywność wy-
bijania wody stwarzały realne zagrożenie osypywania się 
i zapadania ścian wykopu. W warunkach tych nie mogła 
pracować pompa, ponieważ piaski o niewielkiej granula-
cji zapychały jej filtry. Ze względów bezpieczeństwa nie 
podjęto działań poniżej poziomu 0,30 m p.p.m. 

Najstarszym odsłoniętym poziomem są XVII-wieczne 
nawarstwienia o charakterze destrukcyjnym. Jest to po-
ziom o miąższości około 48 cm, na który składają się war-
stwy o charakterze budowlanym oraz zawierające materiał 
organiczny (warstwy: 343–347, 350, 413–417). Z najstar-
szym poziomem jest również związany wkop negatywowy 
o bardzo regularnym, prostokątnym w przekroju kształcie 
(obiekt 429, warstwa 418) (ryc. 37). Wszystkie wymienio-
ne jednostki stratygraficzne zinterpretowane zostały jako 
zniszczony teren, wcześniej związany z zabudową drew-

140×70, 129×62, 155×65 and 130×70. The cellar has 
a surface area of 2.66 m2 and survives to a maximum 
height of 1.20 m. A layer of plaster was noted on the 
interior face of its walls. The walls of the cellar were 
built at the same time as the foundations (M315). This 
was evidenced by the juncture of the foundation walls 
and the underlying floor of the cellar. The east end of 
the cellar was destroyed by a cut made in order to carry 
out contemporary waterproofing measures (feature 236). 
The next context was associated with the use of the 
courtyard in the latter half of the 17th century (layer 
234). The cellar was backfilled in the latter half of the 
18th century (layers 296, 233, 231, 230) (Fig. 36). Finds 
recovered from this backfill dated to the 1780s (151 
artefacts). The area was later levelled and incorporated 
into the courtyard (layers 226, 227, 231, 322), which was 
subsequently paved with cobbles of the following sample 
dimensions (in mm): 100×130×210, 95×140×260, 
130×145×175, 130×150×240 and 70×147×185. The 
last recorded event in this part of the courtyard was 
a cut made for waterproofing which destroyed the entire 
stratigraphy associated with the Barracks building’s 
foundations (feature 236, M240).

The 941 finds recovered from trench 7 included 
pottery sherds, stove tiles, glass, clay pipes, metalwork 
and bone artefacts. Items recovered from the backfill of 
the cellar are of particular interest as they can be linked 
to the fortress’s personnel.

Trench 8 
Trench 8 was located in front of the Fort Carré, along 

the line formed by the eastern embankment and the 
Ostroróg Bastion (Fig. 23). The trench covered 16m² and 
was excavated in order to assess a part of the site marked 
on 17th- and 18th-century maps as a built-up area. 

The entire trench was excavated to 0.30 m b.s.l., which 
is the depth at which silty sand deposits occur below the 
water level of the ditch surrounding the Fort. It probably 
also represents the depth at which the natural subsoil 
occurs (layer 349); however, difficult ground conditions 
ruled out a detailed assessment of this situation (Fig. 37). 
Water seeping up into the trench made it impossible 
to excavate below this level. The nature of the deposits 
(loose sands) and the rate at which water was seeping into 
the trench threatened to undermine its walls and lead to 
their collapse. The conditions encountered precluded the 
use of a water pump, as its filters quickly became clogged 
with fine sand. Thus, for safety reasons excavation did 
not extend further than 0.30 m b.s.l. 

The earliest level recorded was a 17th-century 
destruction deposit. This 48-cm-thick deposit was made 
up of building rubble and organic materials (layers 343–
347, 350, 413–417). Also associated with this earliest level 
was a negative cut of very neat rectangular cross-section 
(feature 429, layer 418) (Fig. 37). All of these contexts 
were interpreted as an area of demolition that had earlier 
been occupied by wooden buildings. The large number of 
securely datable finds recovered from this level showed 
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nianą. Na podstawie licznie pozyskanego, dobrze datowa-
nego materiału ruchomego z tego kontekstu, chronologię  
poziomu określono na lata 1670–1690. Kolejny poziom 
stanowi warstwa niwelacyjna o miąższości do 51 cm (war-
stwa 341). Z warstwy pozyskano liczne zabytki datowane 
na koniec XVII do początku XVIII wieku. Nad poziomem 
niwelacyjnym znajduje się poziom budowlany, związany 
prawdopodobnie z budową Wartowni Północno-Wschod-
niej (obiekt 410a, warstwy: 410, 412, 419). Niewielka licz-
ba źródeł ruchomych z tego kontekstu pozwala datować 
warstwy na początek XVIII wieku. Nad warstwami budow-
lanymi znajduje się zachowana w większej partii w zachod-
niej części wykopu kamienna droga, wykonana z otocza-
ków o przykładowych wymiarach 32×33×17, 35×30×13, 
30×41×21, 13×6×11, 16×17×14, 7×7×8, 8×5×7 cm 
(warstwa: 340) (ryc. 23). Pozostałości kamiennej drogi od-
notowano również w części wschodniej wykopu (warstwy: 
336, 338). Na podstawie nielicznych źródeł ruchomych, 
warstwy datowano szeroko na wiek XVIII. Kolejny wydzie-
lony poziom wyznaczają warstwy niwelacyjne, datowane 
w oparciu o materiał zabytkowy na 1. połowę XX wieku 
(warstwy: 337, 269, 408). Ostatni, najmłodszy poziom ni-
welacyjny w oparciu o źródła ruchome datowany jest na 
lata 1950–1970 (warstwa: 244) (ryc. 37). 

W efekcie badań z wykopu 8 pozyskano łącznie 3272 
zabytków. Wśród zabytków wyróżniono: ceramikę budow-
laną, fajki, kafle, naczynia ceramiczne, a także przedmioty 
metalowe, kościane i szklane. Najliczniejszy (1581 fragmen-
tów) materiał pozyskano z warstwy niwelacyjnej datowanej 
na koniec XVII i początek XVIII wieku. Pozyskano z niej ze-
spół dekorowanych fajek oraz liczne importowane naczynia 
ceramiczne, w tym wyroby włoskie, fryzyjskie i niemieckie.

that it was attributable to the period between 1670 and 
1690. The next level was a 51-cm-thick levelling deposit 
(layer 341) which yielded numerous artefacts dating 
from the late 17th to the early 18th century. Overlying 
this deposit was a construction level probably associated 
with the building of the North-East Guardhouse (feature 
410a, layers 410, 412, 419). The small number of finds 
recovered from these contexts dated them to the early 
18th century. Overlying this construction level was 
a stone road, the greater part of which survived at the 
western end of the trench. It was paved with cobbles of 
the following sample dimensions (in cm): 32×33×17, 
35×30×13, 30×41×21, 13×6×11, 16×17×14, 7×7×8 and 
8×5×7 (layer 340) (Fig. 23). The remains of this stone 
road were also recorded at the eastern end of the trench 
(layers 336, 338). This context was broadly dated to 
the 18th century based on the modest number of finds 
retrieved from it. The next occupation level identified 
consisted of levelling deposits dated by artefacts to the 
first half of the 20th century (layers 337, 269, 408). The 
final and most recent levelling deposit was dated to 1950–
1970 based on associated finds (layer 244) (Fig. 37). 

A total of 3272 artefacts were excavated from 
trench 8. They included ceramic building materials, 
clay pipes, stove tiles and pottery, as well as metalware, 
glass and items made of bone. The greatest number of 
finds (1581 fragments) came from a levelling deposit 
dated to the 17th and early 18th centuries. It yielded 
an assemblage of decorated clay pipes and numerous 
imported ceramic vessels, including examples from Italy, 
Frisia and Germany.
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Ryc. 37. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. Rzut pionowy wykopu 8, rys. Anna Ramult, oprac. Joanna Dąbal, 2015 r.

Fig. 37. Gdańsk, Wisłujście Fortress, site 12. South facing section, trench 8. Drawing by Anna Ramult. Prepared by Joanna Dąbal, 2015.
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Wykop 9
Wykop 9 zlokalizowany był po wschodniej stronie 

fosy, po południowej stronie drogi prowadzącej do For-
tu Carré (ryc. 23). Lokalizacja wykopu podyktowana zo-
stała planami zagospodarowania tej przestrzeni przez 
MHMG. Obszar był już objęty eksploracją, dlatego bada-
nia w 2014 roku miały mieć jedynie charakter weryfika-
cyjny. Początkowo badania objęły obszar 16 m², a ich ce-
lem było ustalenie posadowienia spodziewanych w tym 
miejscu fundamentów Wartowni Południowo-Wschod-
niej. Po porównaniu wyników z sondażu z dokumentacją 
badań z wcześniejszych lat podjęto decyzję o odsłonięciu 
narysu całego obiektu w celu wykonania jego popraw-
nej rejestracji. W efekcie podjętych działań odsłonięto  
korony murów na obszarze 121 m². Północno-zachodnie 
mury obiektu były zniszczone przez współczesne przyłą-
cze. Ponieważ celem badań w 2014 roku nie było pełne 
odsłonięcie obiektu, calec osiągnięto punktowo na głębo-
kości od 0,01 m n.p.m. do 0,08 m p.p.m.

Najstarszymi wydzielonymi poziomami w wykopie są 
dwie warstwy budowlane związane prawdopodobnie z bu-
dową Wartowni, znajdujące się bezpośrednio nad calcem 
(warstwy 280, 281) (ryc. 38). Ich chronologię w oparciu 
o pozycję stratygraficzną określono na XVIII wiek. 

W efekcie przeprowadzonego rozpoznania odsłonię-
to pełny zarys wartowni, ustalono poziomy użytkowe 

Trench 9
Trench 9 was located east of the ditch on the south 

side of the road leading to the Fort Carré (Fig. 23). The 
placement of this trench was dictated by the Historical 
Museum of Gdańsk plans for developing this part of the 
site. The area had already been excavated, hence the work 
carried out in 2014 was intended merely as a verification 
exercise. Initially an area of 16 m² was excavated in order 
to examine the foundations of the South-East Guardhouse, 
which were believed to be located there. Having compared 
the results of the sondage with those documented during 
the earlier excavation, it was decided to uncover the outline 
of the entire feature in order to record it in detail. The work 
undertaken led to the excavation of an area of 121 m², 
revealing the crowns of the guardhouse walls. The north-
west walls had been damaged by a modern pipeline. As 
the aim of the work carried out in 2014 was not to uncover 
this building in full, the natural subsoil was only reached 
in a number of points, at depths of between 0.01 m a.s.l. 
and 0.08 m. b.s.l.

The earliest identified levels in this trench were two 
construction deposits, probably associated with the 
construction of the Guardhouse, which were recorded 
directly overlying the natural (layers 280, 281) (Fig. 38). 
They were dated to the 18th century on the basis of their 
stratigraphic relationships. 

linia krawędzi wykopu / trench

linia warstw / layers

linia murów / brick structure

linia zaprawy / mortal
0 1 m

profil S
S profile

1,19 m n.p.m.
        m a.s.l.

270

1,19 m n.p.m.
        m a.s.l.

274

271

M272

285

277

276

278
279

280

281
282

Ryc. 38. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. Rzut pionowy wykopu 9, rys. Jakub Wocial, oprac. Joanna Dąbal, 2015 r.

Fig. 38. Gdańsk, Wisłujście Fortress, site 12. South facing section, trench 9. Drawing by Jakub Wocial. Prepared by Joanna Dąbal, 2015.
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i destrukcyjne oraz zarejestrowano podziały wewnętrz-
ne budynku. Budynek Wartowni Południowo-Wschod-
niej (M352,M352a, M353, M354, M272, M406, M283, 
M284) posiada L-kształtny rzut o wymiarach zewnętrz-
nych: 13,5×6,5 m i 3,7×5m (część wschodnia) (ryc. 23). 
Powierzchnia użytkowa budynku wynosiła 60 m2. Obwo-
dowe ściany budynku wykonano z cegły o formacie póź-
nonowożytnym, o przykładowych wymiarach (w mm): 
280×140×60, 290×140×60, 280×140×70, 280×130×70, 
280×130×70, 280×140×70, 290×140×60, 290×140×70, 
290×135×70. Miejscami, głównie w ścianach działowych 
i przy sklepieniach, użyto również cegły żółtej o przy-
kładowych wymiarach: 220×100×40, 220×105×40, 

Exploratory excavation revealed the entire outline of 
the Guardhouse and led to the identification of occupation 
and destruction levels and the recording of the building’s 
interior layout. The Southeast Guardhouse (M352, 
M352a, M353, M354, M272, M406, M283, M284) was 
L-shaped in plan, the outer perimeter of its eastern portion 
measuring 13.5×6.5 m and 3.7×5 m. The building had a 
usable floor area of 60 m2 (Fig. 23). Its peripheral walls 
were made of late post-medieval bricks with sample 
dimensions (in mm) of 280×140×60, 290×140×60, 
280×140×70, 280×130×70, 280×130×70, 280×140×70, 
290×140×60, 290×140×70 and 290×135×70. Yellow 
bricks with sample dimensions (in mm) of 220×100×40, 

Ryc. 39. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. Wykop 9. Rzut pionowy, M272, 
widok od W, 2014 r., fot. Joanna Dąbal.

Fig. 39. Gdańsk, Wisłujście Fortress, site 12. Trench 9. North facing elevation of wall 
M272 seen from W. Photo by Joanna Dąbal, 2014.
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230×105×40, 230×105×45, 230×105×50, 225×105×45, 
111×105×40, 110×100×50, 110×105×45, 110×100×40, 
115×105×50. Budynek podzielony był na trzy pomiesz-
czenia: dwa w głównej bryle obiektu, jedno wysunięte na 
wschód. Lica wewnętrzne murów były otynkowane i ma-
lowane farbami w kolorach czarnym i ugrowym (ryc. 39). 
Analiza architektoniczna lic pozwoliła ustalić głębokość 
pierwotnego poziomu posadzki na 0,40 m n.p.m. W efek-
cie przeprowadzonych badań w oparciu o zachowa-
ne partie murów ustalono, że pomieszczenia Wartowni 
sklepione były kolebką. Przejścia pomiędzy pomieszcze-
niami o szerokości 97 cm posiadały ościeża z uskokiem.  
W koronie muru zachodniego (M354) na odcinkach 
2–3,7 i 6–7,7 m zachowały się okładziny z kamieni i żółtej 
cegły, wykonane ze spadkiem. Takie wykończenie muru 
oraz skośne ościeże sugeruje, że w murze znajdował się 
otwór, prawdopodobnie okienny. W jednym z pomiesz-
czeń wartowni odsłonięto ceglaną podstawę, prawdopo-
dobnie pod urządzenie grzewcze (M283, M284) (ryc. 40). 

Wewnątrz wartowni w pobliżu ceglanej podstawy 
pod urządzenie grzewcze wydzielono warstwę zawiera-
jącą licznie węgle drzewne i warstwę zaprawy pod praw-
dopodobnym poziomem podłogi (warstwy: 278, 279) 
(ryc. 38). Być może wiążą się one z przebudową wnę-
trza Wartowni. Ich chronologię w oparciu o pozyskane 
z warstw łuski i monetę o nominale 20 fenigów z 1876 
roku datowano na ostatnią ćwierć XIX wieku. 

220×105×40, 230×105×40, 230×105×45, 230×105×50, 
225×105×45, 111×105×40, 110×100×50, 110×105×45, 
110×100×40 and 115×105×50 were also used in some 
places mainly in the partition walls and vaults. The 
building was divided into three rooms: two in the main 
body and one in the east bay. The interior faces of the 
walls were plastered and painted in black and ochre 
(Fig. 39). Architectural analysis of the face of the walls 
revealed that the original floor level had been located at 
a depth of 0.40 m a.s.l. Examination of the extant sections 
of wall showed that the rooms of the Guardhouse had 
been barrel-vaulted. Passages between the rooms were 
97 cm wide and were provided with rebated jambs. The 
crown of the west wall (M354) was capped with stones 
and yellow bricks laid at an angle over stretches of 
2–3.7 m and 6–7.7 m. This type of finish and an angled 
jamb suggest that the wall featured an opening, probably 
for a window. 

The brick base, probably of a heating device (M283, 
M284) (Fig. 40), was discovered inside one of the rooms 
of the Guardhouse. Recorded near this base was a deposit 
featuring numerous pieces of charcoal and a layer of mortar 
beneath the probable floor level (layers 278, 279) (Fig. 38). 
These layers may have been related to the remodelling 
of the Guardhouse interior. They were dated to the last 
quarter of the 19th century based on the cartridge cases 
and 20-pfenning piece of 1876 recovered from them. 

Ryc. 40. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. Wykop 9. Rzut poziomy, M183, widok od N, 2014 r., fot. Joanna Dąbal.

Fig. 40. Gdańsk, Wisłujście Fortress, site 12. Trench 9. M183 seen from N. Photo by Joanna Dąbal, 2014.
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Najmłodsze zarejestrowane warstwy wewnątrz i na 
zewnątrz Wartowni wiążą się z jej zniszczeniem (war-
stwy: 270, 271, 273–277, 285) (ryc. 38). Wśród nich na 
głębokości 1,10 m n.p.m. zarejestrowano warstwę ce-
gieł z zaprawą i materiałów budowlanych zespolonych ze 
sobą zaprawą (warstwa 276). Wstępnie ten czas określo-
no na pierwszą ćwierć XX wieku. Z warstw nad pozio-
mem destrukcyjnym pochodzą monety z lat 1942 i 1949.

W efekcie badań z wykopu 9 pozyskano łącznie 423 
zabytki. Z warstw budowlanych pochodzą 4 zabytki, po-
zostałe pozyskano z warstw zasypiskowych Wartowni.

Wykop 10 
Wykop 10 zlokalizowany był na zewnątrz Fortu Carré 

na terenie Szańca Wschodniego, naprzeciwko Bastionu 
Świński Łeb (ryc. 23). Był to pierwszy wykop w archeolo-
gicznej historii badań Twierdzy prowadzony na wschod-
nim odcinku Szańca. Celem badań w wyznaczonym 
punkcie było ustalenie stratygrafii tego obszaru i wery-
fikacja informacji na temat jego zabudowy znanej ze źró-
deł kartograficznych i fotografii przedwojennej. Badania-
mi objęto obszar 33 m², poziom calca osiągając na głębo-
kości 0,86 m n.p.m.

Najstarszym wyróżnionym poziomem w wykopie 
10 były warstwy destrukcyjne, zawierające dużą licz-
bę żółtej cegły o przykładowych wymiarach 110×50, 
105×52 (warstwy: 329, 330). Warstwy datowano jedy-
nie w oparciu o pozycję stratygraficzną na pierwszą po-
łowę XVIII wieku. Z tego poziomu wykonano wkop, na 
obecnym etapie o bliżej nieokreślonym przeznaczeniu 
(obiekt 332, warstwa 333). Kolejny poziom zarejestrowa-
no jako warstwy niwelacyjne o łącznej miąższości około  
68 cm (warstwy: 254, 261, 328, obiekt 264) (ryc. 41). 

The contexts of most recent date noted inside 
and outside the Guardhouse were associated with its 
destruction (layers 270, 271, 273–277, 285) (Fig. 38). 
They included a layer of bricks with mortar and building 
materials fused with mortar (layer 276) recorded at 
a depth of 1.10 m a.s.l. This episode has provisionally 
been ascribed to the first quarter of the 20th century. 
Coins dating from 1942 and 1949 were recovered from 
the strata overlying the destruction deposit.

The excavation of trench 9 yielded a total of 423 
artefacts. Four artefacts were recovered from construction 
levels, the remainder having been found in the backfill of 
the Guardhouse.

Trench 10 
Trench 10 was located outside the Fort Carré, on 

the Eastern Sconce, opposite the Świński Łeb Bastion 
(Fig. 23). Of all the archaeological work carried out at the 
Fortress, this was the first ever trench to be excavated at 
the eastern end of the Sconce. The trench’s placement 
was chosen to assess the stratigraphy of this part of the 
site and to verify what was known about it from maps and 
pre-war photographs. An area of 33 m² was excavated, 
the natural being reached at a depth of 0.86 m a.s.l.

The earliest recorded level in trench 10 comprised 
a destruction deposit featuring large numbers of yellow 
bricks with sample dimensions of 110×50 mm and 
105×52 mm (layers 329, 330). These contexts were 
dated solely by their stratigraphic relationships to the 
first half of the 18th century. A cut of unknown function 
was made into this level (feature 332, layer 333). The 
next level recorded consisted of levelling deposits 
measuring 68 cm thick in total (layers 254, 261, 328, 

linia krawędzi wykopu / trench

linia warstw / layers

linia murów / brick structure

linia kamieni / stone
0 1 m

profil E
E profile

linia zaprawy / mortal

2,22 m n.p.m.
        m a.s.l.

246

profil S
S profile

2,22 m n.p.m.
        m a.s.l.

248

249
262
ob.265

249 249

250
252

252 252

M253 254
ob.264258

ob.263

260
ob.263

259
261

259
259

246

266

261 250

254
ob.264

255
ob.268

Ryc. 41. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. Rzuty pionowe wykopu 10, rys. Anna Rutkowska, oprac. Joanna Dąbal, 2015 r.

Fig. 41. Gdańsk, Wisłujście Fortress, site 12. North- east facing sections, trench 10. Drawing by Anna Rutkowska. Prepared by Joanna 
Dąbal, 2015.
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W oparciu o materiał zabytkowy z warstw ich chrono-
logię określono na początek XIX wieku (po roku 1807). 
Podnoszenie terenu miało służyć obiektowi zachowane-
mu w formie warstwy kamieni o przykładowych wymia-
rach 30×25×30, 16×30×18 cm (obiekt 268, warstwa 255). 
Mniej więcej w tym samym okresie, w którym powstała 
kamienna ława, wzniesiono murowany fundament od-
słonięty na długości 4,82 m (M253, obiekt 263, warstwy 
258, 260) (ryc. 23). Mur, orientowany W-E, wzniesiono 
z cegły i kamienia na kamiennej ławie wykonanej z oto-
czaków o przykładowych wymiarach: 120×111×130. 
Cześć murowaną wzniesiono z cegły o przykładowych 
formatach: 258×130×63, 236×123×63, 286×134×58. 
W licu południowym muru widoczne są naprzemiennie 
występujące warstwy cegły i kamieni wykonane dla lep-
szej izolacji od wilgoci. Pomiędzy murem (M253) a ka-
mienną ławą (warstwa: 255) znajduje się dostawiony 

feature 264) (Fig. 41). Artefacts recovered from these 
contexts dated them to the early 19th century (post-
1807). This ground preparation was carried out prior to 
the construction of a feature which survived in the form 
of a layer of stones of the following sample dimensions 
(in cm): 30×25×30 and 16×30×18 (feature 268, layer 
255). These stone footings were built at roughly the same 
time as a walled foundation, a 4.82-m-long section of 
which was uncovered (M253, feature 263, layers 258, 
260) (Fig 23). This E-W-aligned wall was built of brick 
and stone set on stone footings made from cobbles with 
sample dimensions of 120×111×130 mm. The walled 
section was made from bricks of the following sample 
dimensions (in mm): 258×130×63, 236×123×63 and 
286×134×58. The south face of the wall was built in 
alternating courses of brick and stone to provide more 
effective damp-proofing. Between the wall (M253) and 

Ryc. 42. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. Wykop 10. Rzut poziomy, 
warstwa 248, widok od W, 2014 r., fot. Wacław Kulczykowski.

Fig. 42. Gdańsk, Wisłujście Fortress, site 12. Trench 10. Layer 248 seen from W. 
Photo by Wacław Kulczykowski, 2014.
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do obu wymienionych obiektów mur wykonany z cegły  
o przykładowych wymiarach: 257×136×63, 142×63, 
286×140×52, 268×56 (M256) (ryc. 23). Murowany 
obiekt został zniszczony, o czym świadczą warstwy de-
strukcyjne i niwelacyjne zarejestrowane w wykopie (war-
stwy: 249, 251, 252, 266, 267; M250) (ryc. 41). Chronolo-
gię tych warstw określono na koniec XIX do początku XX 
wieku. W tym czasie przeorganizowano przestrzeń tere-
nu, tworząc trakt komunikacyjny w postaci brukowanej 
drogi (warstwa 248) (ryc. 42). Ostatnim etapem działań 
na badanym obszarze były powojenne prace budowlane, 
niszczące drogę i górne partie starszych murów (obiekt 
327, warstwy 246, 247). 

W wyniku badań z wykopu 10 pozyskano łącznie 
3655 zabytków reprezentujących wszystkie kategorie 
przedmiotów. Najliczniejszy materiał pozyskano z war-
stwy budowlanej datowanej na początek XIX wieku (po 
1807 roku) (warstwa 254). Łącznie z tej lokalizacji po-
zyskano 2807 zabytków, w tym bardziej spektakularne: 
grzebień z kości słoniowej i część wachlarza. 

Wykop 11 
Wykop 11 zlokalizowany był na zewnątrz Fortu Carré 

na terenie Szańca Wschodniego, w pobliżu wykopu 10 
(ryc. 23). Wykop o powierzchni 17 m² założony został 
w miejscu potencjalnej lokalizacji XVII-wiecznego ko-
ścioła św. Olafa, ustalonej w oparciu o kalibracje planu 
Strakowskiego z 1673 roku (APGd 300MP/503). Badania 
przeprowadzono do calca (warstwa 357), osiągniętego na 
głębokości 0,66 m n.p.m. 

Najstarszymi zachowanymi poziomami w wykopie są 
warstwy niwelacyjne datowane w oparciu o skromny ma-
teriał zabytkowy na około połowę XVII wieku. Kolejnym 
odsłoniętym obiektem jest mur orientowany na osi NE-
SW (M364, obiekt 370, warstwa 373) (ryc. 23, 43). Z war-
stwy interpretowanej jako wkop pod mur pozyskano ma-
teriał (18 zabytków) datowany na 2. połowę XVII wieku 
do początku XVIII wieku. Mur z cegły żółtej o przykłado-
wych wymiarach (w mm): 222×110×52, 230×105×51, 
237×103×52 wykonano na ławie kamiennej z otoczaków.  
Kolejne wydarzenia wiążą się ze zniszczeniem muru 
(obiekt 424, warstwy: 423, 365, 359) (ryc. 44). Bezpośred-
nim poziomem zniszczenia jest warstwa gruzu (warstwa 
359). Z warstw pozyskano materiał datowany na pierw-
szą połowę XVIII wieku. Po tych wydarzeniach teren zo-
stał zniwelowany (warstwy 291, 361, 427). Z tego pozio-
mu pozyskano zabytki datowane do pierwszej połowy XIX 
wieku. Bezpośrednio nad niwelacją zarejestrowano negaty-
wy muru (M293). Stan zachowania muru uniemożliwił po-
branie wymiarów materiałów zastosowanych do jego bu-
dowy. Chronologię muru w oparciu o pozycję stratygraficz-
ną określono na 2. połowę XIX wieku. Do młodszych po-
ziomów zakwalifikowano wkopy oraz niwelacje z począt-
ku XX wieku (obiekt 358, warstwy: 290, 421). Nad nimi 
znajdowała się pozostałość bardzo zniszczonej brukowa-
nej drogi (warstwa 289) (ryc. 44). Wszystkie warstwy prze-
cinał wkop pod kable zakryty cegłami (295 obiekt, M294). 
Nad nim znajdowały się współczesne poziomy niwelacyjne 
(warstwy: 286, 287).

the stone footings (layer 255), and abutting both of these 
features, was a wall built using bricks of the following 
sample dimensions (in mm): 257×136×63, 142×63, 
286×140×52 and 268×56 (M256) (Fig. 23). This walled 
feature was demolished, as evidenced by destruction and 
levelling deposits recorded within the trench (layers 249, 
251, 252, 266, 267; M250) (Fig. 41). These deposits were 
ascribed a late 19th- to early-20th-century date. The area 
in question was redeveloped during this period, a cobbled 
road (layer 248) being laid in the process (Fig. 42). The 
final phase of construction work at this particular site 
took place during the post-war period and resulted in the 
destruction of the road and the upper sections of earlier 
walls (feature 327, layers 246, 247).

Excavation of trench 10 yielded a total of 3655 finds 
representing all artefact categories. The greatest number 
came from a construction level dated to the early 19th 
century (post-1807) (layer 254). A total of 2807 finds 
were recovered from this context, including a few rather 
unusual items: an ivory comb and part of a fan.

Trench 11
Trench 11 was located outside the Fort Carré, on 

the Eastern Sconce, near trench 10 (Fig. 23). Covering 
an area of 17 m², this trench was marked out on the 
suspected site of the 17th-century Church of St Olaf its 
potential location having been determined by calibrating 
Strakowski’s 1673 map (APGd 300MP/503). The trench 
was excavated down to the natural (layer 357), exposed 
at a depth of 0.66 m a.s.l. 

The earliest contexts in this trench comprised 
levelling deposits dated to around the mid-17th century 
by a modest finds assemblage. The next feature recorded 
was a wall running NE-SW (M364, feature 370, layer 
373) (Fig. 23, 43). Artefacts (18 in total) dating from the 
latter half of the 17th century to the early 18th century 
were recovered from a context identified as the cut for 
this wall. The wall itself was built from yellow bricks of 
the following sample dimensions (in mm): 222×110×52, 
230×105×51 and 237×103×52, set on cobblestone 
footings. Subsequent contexts were associated with the 
wall’s destruction (feature 424, layers 423, 365, 359); the 
level directly evidencing this event was represented by 
a layer of rubble (layer 359) (Fig. 44). These strata yielded 
finds dated to the first half of the 18th century. The 
area was subsequently levelled (layers 291, 361, 427); 
artefacts dated to the first half of the 19th century were 
recovered from these contexts. Directly overlying this 
levelling deposit were negative traces of a wall (M293). 
The materials from which it had been built were in too 
poor a condition to determine their dimensions. Based 
on its stratigraphic relationships, the wall was dated to 
the latter half of the 19th century. Cuts were ascribed 
to a later date, as were levelling deposits of the early 
20th century (feature 358, layers 290, 421). Overlying 
these contexts were the remains of a severely damaged 
cobbled road (layer 289) (Fig. 44). All of these strata were 
dissected by a cut for electricity cables concealed by 
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Ryc. 43. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. Wykop 11. Rzut pionowy, M364, widok od NW, 2014 r., fot. Dominika 
Leśniewska.

Fig. 43. Gdańsk, Wisłujście Fortress, site 12. Trench 11. Wall M364 seen from NW. Photo by Dominika Leśniewska, 2014.
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Ryc. 44. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. Rzut pionowy wykopu 11, rys. Sylwia Frąckiewicz, oprac. Joanna Dąbal, 2015 r.

Fig. 44. Gdańsk, Wisłujście Fortress, site 12. South facing section, trench 11. Drawing by Sylwia Frąckiewicz. Prepared by Joanna Dąbal, 
2015.
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Podczas eksploracji warstw w wykopie 11 pozyskano 
łącznie 234 zabytki, w tym naczynia ceramiczne, fajki, 
kafle oraz przedmioty metalowe i szklane. Stan zachowa-
nia zabytków (rozdrobnienie) oraz ich niewielka liczba, 
szczególnie ze starszych horyzontów, utrudniły w zna-
czącym stopniu precyzyjne datowanie nawarstwień. 

Wykop 12
Wykop 12 znajdował sie po wschodniej stronie fosy 

i po północnej stronie drogi prowadzącej bezpośrednio 
do Fortu Carré (ryc. 23). Umiejscowienie wykopu zwią-
zane było z próbą weryfikacji lokalizacji budynku War-
towni Północno-Wschodniej. Zadanie okazało się bar-
dzo utrudnione, ponieważ zawiodła dokładność kalibra-
cji wszystkich wykorzystywanych do tej pory historycz-
nych odwzorowań terenu. 

Po odnalezieniu Wartowni, odsłoniętej na powierzch-
ni 28 m², zadokumentowano jej stan zachowania i zasy-
pano, zabezpieczając przed zniszczeniami mechaniczny-
mi. Budynek Wartowni zachowany jest w bardzo dobrym 
stanie, z oryginalną posadzką i podziałem pomieszczeń 
wraz z infrastrukturą, dlatego nie podjęto pełnego jej od-
słonięcia, pozostawiając tą kwestię na przyszłość celem 
określenia polityki ochrony obiektu. 

bricks (feature 295, M294). This feature was overlain by 
modern-day levelling deposits (layers 286, 287).

During excavation of trench 11 a total of 234 
artefacts were recorded, among them pottery, clay pipes, 
stove tiles, metalwork and glass. The fact that they were 
fragmented and few in number, particularly in the earlier 
contexts, made it difficult to date these strata precisely. 

Trench 12
Trench 12 was situated east of the ditch and north 

of the road leading directly to the Fort Carré (Fig. 23). It 
was excavated in an attempt to verify the location of the 
North-East Guardhouse. This task proved very difficult 
due to a lack of accuracy in calibrating all known maps 
of this area. 

Having pinpointed the Guardhouse and uncovered 
28 m² of it, detailed records were made of its condition 
before it was reburied and safeguarded against 
mechanical damage. This building survives in very good 
condition with its original floor, interior layout of rooms 
and infrastructure intact, hence it was not excavated 
in full, leaving this issue for future consideration once 
a strategy for protecting this site has been determined.
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Ryc. 45. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. Rzut pionowy wykopu 12, rys. Aleksandra Łyczywek, oprac. Joanna Dąbal, 2015 r.

Fig. 45. Gdańsk, Wisłujście Fortress, site 12. South facing section, trench 12. Drawing by Aleksandra Łyczywek. Prepared by Joanna 
Dąbal, 2015.
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W efekcie badań odsłonięto dwa równoległe (w odle-
głości 4,28 m do siebie) obwodowe mury budynku o sze-
rokości 1,07 m, zorientowane na osi NS (M379, M380) 
(ryc. 23). Mury wykonano z cegły o formacie nowożytnym 
o przykładowych wymiarach 281×140×61, 241×152×60,  
295×145×65, 290×145×60. Górne partie zachowa-
nego wyżej muru wschodniego na wysokości sklepie-
nia wykonane zostały z cegły żółtej o przykładowych wy-
miarach: 220×105×50, 220×110×45, 230×110×50, 
225×110×50. Wschodnia ściana budynku zachowała się 
do wysokości 1,51 m. Ściana zachodnia jest bardziej znisz-
czona, nie podejmowano również odsłaniania jej spągu. Na 
licu zachodnim muru M379 zachował się tynk malowany 
w kolorach ugrowym i czarnym. Do murów obwodowych bu-
dynku dostawiona jest ściana działowa, wydzielająca w nim 
dwie przestrzenie (M381). Mur wykonano z cegły żółtej 
o przykładowych wymiarach 45×105×220, 55×127×275, 
55×125×270. W murze o licu tynkowanym i malowa-
nym ugrowo-czarno znajduje się otwór o szerokości 80 cm. 
W wydzielonej ścianą działową przestrzeni południowej bu-
dynku znajduje się podstawa, prawdopodobnie urządzenia 
grzewczego (M384). Podstawę dostawioną do obu murów 
wykonano z cegły o formacie nowożytnym o przykładowych 
wymiarach: 60×123×272, 60×122×251, 60×120×260. 
Od zachodu przestrzeń podstawy dodatkowo ogranicza-
ła cienka ścianka działowa (M385). W pomieszczeniu po-
łudniowym budynku, na całej powierzchni, odsłonięto po-
sadzkę ceglaną (M383). Pomieszczenia północnego nie od-
gruzowywano w całości. Wszystkie warstwy zadokumento-
wane w wykopie stanowią zasypisko Wartowni (warstwy: 
375–378, 382) (ryc. 45). W oparciu o bardzo nieliczny ma-
teriał z tych warstw ich chronologię określono na 2. połowę 
XIX po początek XX wieku. 

W wyniku badań z wykopu 12 pozyskano łącznie 29 
zabytków, w tym przedmioty metalowe, szklane, kafel i faj-
kę. Niewielka liczba zabytków utrudnia określenie czasu 
zasypania Wartowni, jednak wszystkie przedmioty są bar-
dzo spójne chronologicznie, a ich datowanie zamyka się 
w początkach XX wieku. Wciąż jeszcze z zastrzeżeniem do 
dalszej weryfikacji, jednak wstępnie moment zniszczenia 
budynku można określić na początek XX wieku. 

Wykop 13
Wykop 13 znajdował się na terenie Szańca Wschodnie-

go, w odległości 56 metrów od zachodniego czoła Bastio-
nu Wiślanego (ryc. 23). Wykop założono w celu zweryfi-
kowania lokalizacji XIX-wiecznego kościoła św. Olafa. Za-
danie wiąże się z planami rewitalizacji tego obszaru przez 
MHMG i ekspozycji reliktów zabudowy tego terenu. Wy-
kop o niewielkiej powierzchni 7,4 m² założono dokładnie w 
miejscu spodziewanego przebiegu fundamentu ściany pół-
nocnej kościoła. Lokalizację wykreślono w oparciu o anali-
zy kartograficzne. Niewielka powierzchnia wykopu oraz na-
warstwienia utworzone z bardzo luźnych piasków zagraża-
ły bezpieczeństwu prac w wykopie na większej głębokości. 
Eksplorację prowadzono do głębokości około 1,4 m n.p.m., 
osiągając obrany cel badań, jednak nie osiągając calca. Pod-
czas eksploracji warstw w wykopie 13 pozyskano łącznie 
147 zabytków. 

Excavation revealed two parallel outer walls of this 
building (spaced 4.28 m apart), each measuring 1.07 m 
wide and aligned N-S (M379, M380) (Fig. 23). The walls 
were built of post-medieval bricks of the following sample 
dimensions (in mm): 281×140×61, 241×152×60, 
295×145×65 and 290×145×60. At vault level, the upper 
courses of the east wall, which survives to a greater height, 
comprised yellow bricks of the following sample dimensions 
(in mm): 220×105×50, 220×110×45, 230×110×50 and 
225×110×50. The east wall stands 1.51 m high. The west 
wall is more severely damaged and no attempt was made 
to uncover its foot. Plaster painted ochre and black survives 
on the west face of wall M379. A partition wall extends 
between the two outer walls defining two areas within the 
building (M381). The wall is built from yellow bricks of 
the following sample dimensions (in mm): 45×105×220, 
55×127×275 and 55×125×270. This plastered wall, 
painted ochre and black, features an 80-cm-wide opening. 
In the southern part of the building delimited by this 
partition wall is the base of what was probably a heating 
device (M384). The base, which abuts both walls, was 
built of post-medieval bricks of the following sample 
dimensions (in mm): 60×123×272, 60×122×251 and 
60×120×260. To the west the space occupied by this base 
was additionally bounded by a thin partition wall (M385). 
A brick floor (M383) was excavated in the southern part of 
the building, extending across its entire surface area. The 
north room was not completely cleared of rubble. All of the 
contexts recorded in this trench represent backfill deposits 
of the Guardhouse (layers 375–378, 382) (Fig. 45). The 
very few finds noted in these strata date them to the latter 
half of the 19th and the early 20th century. 

Excavation of trench 12 yielded a total of 29 artefacts, 
including items of metalwork, glass, a stove tile and a clay 
pipe. This small number of finds makes it difficult to 
determine when the Guardhouse was backfilled; however, 
all of these items are chronologically consistent and date 
from no later than the early 20th century. Subject to further 
verification, the building’s destruction can provisionally be 
dated to the early 20th century. 

Trench 13
Trench 13 was located on the Eastern Sconce, 56 m 

from the west face of the Wiślany Bastion. This trench 
was designed to verify the location of the 19th-century 
Church of St Olaf (Fig. 23). This task was linked to the 
Historical Museum of Gdańsk plans to redevelop this 
area and display the extant building remains of this part 
of the site. A small trench of 7.4m² was cut in the exact 
spot where the foundations of the church’s north wall 
were expected to be found. This location was pinpointed 
based on cartographic analysis. The small surface area of 
the trench and the very loose sands of the deposits made 
excavation dangerous at greater depths. Exploration 
was continued to a depth of approximately 1.4 m. a.s.l, 
attaining the intended target, but without reaching the 
natural subsoil. Excavation of the deposits in trench 13 
yielded a total of 147 artefacts. 
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Najstarszymi odsłoniętymi warstwami są warstwy 
nasypu wału Szańca Wschodniego (warstwy: 390–
402, 435–438) (ryc. 46). Nasyp Szańca wykonany jest 
z warstw sypkich piasków w barwach: jasnobrązowej 
i żółtej, rozdzielonych brązowymi, miękkimi, jednorod-
nymi warstwami piasków z organiką i miękkimi brą-
zowymi warstwami glin lub piasków z gliną. Obecność 
jednorodnych warstw o znaczącej miąższości od 10 do 
15 cm może świadczyć o pierwotnej obecności w nich 
elementów drewnianych, które w piaskach uległy degra-
dacji. Najmłodszą w opisanej sekwencji jest warstwa ni-
welująca teren Szańca (warstwa 391) (ryc. 46). Chronolo-
gia nielicznych zabytków ze wskazanych warstw (62 za-
bytki) pozwala na zakreślenie szerokiego datowania od-
słoniętej części nasypu od XVII wieku po pierwszą poło-
wę wieku XVIII. Kolejna faza zagospodarowania bada-
nej przestrzeni zarejestrowana podczas eksploracji wy-
kopu to fundament kościoła św. Olafa (ryc. 47). Funda-
ment przebiegający na osi EW wykonany został z kamie-
ni otoczaków i cegły, związanych zaprawą. Odsłonięta 
część muru to 5 zachowanych rzędów cegieł i partia ka-
mienna o łącznej wysokości 84 cm (od 3,55 m n.p.m. do 
2,71 m n.p.m.). Fundament o największej szerokości mie-
rzącej 93 cm i szerokości właściwej ściany 78 cm (sze-
rokość względna 2 i 1/

2
 cegły) wykonany został z cegły 

późnonowożytnej o przykładowych formatach (w mm): 

The earliest of the excavated strata were those 
constituting the ramparts of the Eastern Sconce (layers 
390–402, 435–438) (Fig. 46). The Sconce ramparts consist 
of layers of loose, pale brown and yellow sands separated 
by soft, homogeneous, brown layers of sand with organic 
matter and soft, brown layers of clay, and sand with clay. 
The presence of thick (10–15 cm), homogeneous organic 
strata may point to the fact that they originally contained 
pieces of timber which subsequently decomposed in the 
sand. The earliest layer of that sequence is levelling layer 
of the Scone ramparts (layer 391) (Fig. 46). The dating of 
the small number of finds (62 artefacts) recovered from 
the aforementioned contexts suggests that the excavated 
portion of the ramparts can be attributed to a broad 
period extending from the late 17th century to the end of 
the 18th century. The next phase of development in this 
part of the site recorded during excavation of trench 13 
was represented by the foundations of St Olaf’s Church 
(Fig. 47). These are aligned eastwest and were made of 
cobbles and bricks bonded with mortar. The excavated 
stretch of wall consisted of five courses of brickwork 
and a section built in stone measuring 84 cm high in 
total (od 3.55 m a.s.l. to 2.71 m a.s.l.). The foundations 
measured 93 cm at their widest, with the wall proper 
measuring 78 cm wide (a relative width of 21/

2
 bricks). 

They were made using late post-medieval bricks of the 
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Ryc. 46. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. Rzuty pionowe wykopu 13, rys. Mateusz Nowak, Agnieszka Kołodziejczyk, 
oprac. Joanna Dąbal, 2015 r.

Fig. 46. Gdańsk, Wisłujście Fortress, site 12. South- east- west facing sections, trench 13. Drawing by Mateusz Nowak and Agnieszka 
Kołodziejczyk. Prepared by Joanna Dąbal, 2015. 
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290×138×62, 275×135×60, 270×135×60, 290×138×60, 
280×60, 135×60, 145×60 oraz nielicznie wykorzystanej 
cegły żółtej o przykładowych formatach (w mm): 110×40, 
105×45, 95×45, 130×65, 100×50, 130×60. Około 14 cm 
od odsadzki w murze wykonano warstwę poziomują-
cą z dachówek karpiówek o przykładowych wymiarach 
(w mm): 20×160×235, 20×160×220, 20×160×310. Na 
południowym licu muru od wysokości warstwy pozio-
mującej zaobserwowano ślady tynku i pozostałości czer-
wonej malatury. Z fundamentem wiążą się wkop i wypeł-
nisko wkopu (wkop 388a, warstwy 388 i 403), sięgające  
niewiele poniżej odsadzki, ponieważ dolne partie fun-
damentu zostały wykonane prawdopodobnie we wko-
pie wąskoprzestrzennym (ryc. 46). Nieliczne zabytki (39) 
pozyskane z wypełniska wkopu nie nawiązują bezpo-
średnio do chronologii obiektu i datowane są od XVI do 
XIX wieku. Z odsłoniętym fundamentem wiążą się także 
warstwy niwelacyjne i budowlane od północy (warstwy: 
389, 404, 432–434). Pozyskane z nich zabytki (25) dato-
wano na XIX wiek. Z rozbiórką muru i niwelacją terenu 
wiążą się warstwy drobnego gruzu i cegieł, których chro-
nologię ustalono na pierwszą połowę XX wieku (21 za-
bytków) (warstwy: 386–387, 431). 

following sample dimensions (in mm): 290×138×62, 
275×135×60, 270×135×60, 290×138×60, 280×60, 
135×60, 145×60, as well as small numbers of yellow 
bricks of the following sample dimensions (in mm): 
110×40, 105×45, 95×45, 130×65, 100×50, 130×60. 
Approximately 14 cm from the offset in the wall there 
was a levelling deposit made up of flat tiles with sample 
dimensions (in mm) of 20×160×235, 20×160×220 and 
20×160×310. Traces of plaster and remnants of red paint 
were noted on the south face of the wall, from the height of 
the levelling deposit upwards. A cut and its fill (cut 388a, 
layers 388 and 403) that reached just below the offset 
were associated with the foundations because the lower 
courses of the foundations were probably laid in a narrow 
trench (Fig. 46). The few artefacts (39) recovered from the 
fill of the cut bear no direct relation to the chronology of 
this feature and represent a range of dates from the 16th 
to the 19th century. The uncovered foundations were also 
associated with levelling deposits and construction levels 
to the north (layers: 389, 404, 432–434). The artefacts 
recovered from them (25) were dated to the 19th century. 
Layers of fine rubble and bricks dated to the 20th century 
(21 artefacts) (layers: 386–387, 431) were attributable to 
the demolition of the wall and the levelling of the site. 

Ryc. 47. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. Wykop 13. Rzut pionowy, M405, widok od S, 2014 r., fot. Joanna Dąbal.

Fig. 47. Gdańsk, Wisłujście Fortress, site 12. Trench 13. Wall M405 seen from S. Photo by Joanna Dąbal, 2014.
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Ryc. 48. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. Rzut poziomy wykopu 14, oprac. 
Joanna Dąbal, Tadeusz Widerski, 2015 r.

Fig. 48. Gdańsk, Wisłujście Fortress, site 12. Trench 14. Prepared by Joanna Dąbal, 
Tadeusz Widerski, 2015.

Wykop 14
Wykop 14 zlokalizowany jest w obrębie dziedzińca 

Wieńca Fortu Carré (ryc. 48). W sezonie 2014 nie prowa-
dzono w nim badań. Miejsce wykopu 14 stanowi obszar 
wykopu nr I badanego przez prof. Andrzeja Zbierskiego 
w latach 1967–68. Teren ten uległ zapadnięciu w roku 
2001. Działania IAiE UG w sezonie 2014 polegały na za-
bezpieczeniu osuniętych ścian wykopu i odsłonięciu wej-
ścia do XVI-wiecznej kondygnacji Wieńca odkrytej przez 
prof. A. Zbierskiego.

Trench 14
Trench 14 was located within the courtyard of the 

Fort Carré’s Ring (Fig. 48). This trench was not examined 
in the 2014 excavation season. Its location coincides with 
that of trench No. I, excavated by Prof. Andrzej Zbierski 
during 1967–68. The area in question was affected 
by subsidence in 2001. Work carried out in 2014 by 
the Institute of Archaeology and Ethnology, Gdańsk 
University was designed to consolidate the collapsed 
trench walls and to reveal the entrance to the 16th-
century storey of the Ring discovered by Prof. Zbierski.
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Ryc. 49. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. Wykop 14. Korytarze odsłoniętej pierwszej kondygnacji Wieńca, fotografia 
poglądowa, widok od S, 2014 r., fot. Joanna Dąbal.

Fig. 49. Gdańsk, Wisłujście Fortress, site 12. Trench 14. Excavated passages of the first tier of Wieniec (the Ring) seen from S. 
Overall photo by Joanna Dąbal, 2014. 

W efekcie podjętych działań ponownie odsłonięto trzy 
korytarze i częściowo ścianę czwartego. Do poziomu kory-
tarzy znajdujących się obecnie pod ziemią prowadziło od-
sypane w 2014 roku przejście, zamknięte łukiem o rozpię-
tości 2,40 m. Współczesna zasypana kondygnacja wyko-
nana została z cegły żółtej o wymiarach (w mm): 102×48, 
115×52, 240×50, 217×50, 111×52. Odsłonięte koryta-
rze biegną: jeden główny na osi Wieńca (NE-SE, o szero-
kości 1,78 m, długości 13,61 m) oraz dwa, połączone ze 
sobą na zachodzie, odbijające od głównego korytarza (ko-
rytarz WN, szerokość 1,21 m, długość 3,58 m i korytarz 
WS, szerokość 1,46 m, długość 3,76 m) (ryc. 49). Czwar-
ty niewielki odcinek, odsłonięty jedynie w części ściany po-
łudniowej, biegnie w kierunku WE w stronę Wisły. Nad 
ostatnim odcinkiem nie odnotowano przebiegającego skle-
pienia. Powierzchnia odsłoniętych korytarzy piwnic wynosi 
około 60 m². Z zasypiska kondygnacji Wieńca pozyskano 
łącznie 42 zabytki datowane na wiek XVI i 1 zabytek da-
towany na lata 1745–1760. Jednak pozyskane zabytki nie 
mogą w pełni służyć datowaniu zasypiska, ponieważ nie 
można wykluczyć, że znalazły się tam wtórnie po pracach 
w latach 60. XX wieku. 

W celu kontynuacji działań w kolejnych sezonach 
udrożniono część korytarzy, nie naruszając poziomu wód 
gruntowych i lustra Wisły by umożliwić wykonanie wstęp-
nej dokumentacji pomiarowej. Po zamknięciu badań, wy-
kop zabezpieczono i pozostawiono do eksploracji w przy-
szłych sezonach.

The tasks undertaken resulted in the re-excavation of 
three corridors and part of the wall of a fourth. The corridor 
level, currently located underground, was accessed by 
a passage, unearthed in 2014, terminating in an arch with 
a span of 2.40 m. The backfilled storey was built of yellow 
bricks measuring (in mm): 48×102, 52×115, 50×240, 
50×217 and 52×111. The exposed corridors consisted 
of a main passage in line with the Ring (NE–SE, 1.78 m 
wide, 13.61 m long,) and two passages interconnected at 
the west end, leading away from the main corridor (NW 
corridor: 1.21 m wide, 3.58 m long; SW corridor: 1.46 m 
wide, 3.76 m long) (Fig. 49). A fourth short section, of 
which only part of the south wall was excavated, extends 
from west to east in the direction of the Vistula. No vaulting 
was noted above the last section. The surface area of the 
excavated cellar corridors amounted to approximately 
60 m². The backfill of the Ring storey yielded a total of 42 
artefacts dated to the 16th century and one artefact dated 
to 1745–1760. Nevertheless, these finds could not be used 
to reliably date the backfill as it cannot be ruled out that 
they may represent secondary deposits which found their 
way there after the fieldwork carried out in the 1960s. 

In order to continue exploration during future seasons, 
some of the corridors were cleared without disturbing 
the groundwater levels and water table of the Vistula so 
that preliminary site recording could be carried out. On 
completion of this work, the trench was secured and left 
for further investigation at a later date.
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Abstrakt:
W 2013 roku w ramach badań archeologiczno-architektonicznych prowadzonych na terenie 

Twierdzy Wisłoujście przeprowadzono inwentaryzację i badania architektoniczne jednego 
z pomieszczeń kamieniczek Wieńca. Prace polegające na wykonaniu dokumentacji pomiarowej, 
rysunkowej i opisowej były pierwszymi takimi badaniami przeprowadzonymi wewnątrz budynków 
na terenie Fortu Carré. W niniejszym artykule przedstawiono pierwsze, wstępne wyniki tych prac 
wraz z podjętą próbą odtworzenia i wizualizacji wnętrza XVII-wiecznego pomieszczenia. 

Słowa kluczowe:
Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, architektura, 3d, kuchnia, fortyfikacje, nowożytność

Abstract:
In 2013, as part of archaeological and architectural research conducted in the Area of Wisłoujście 

Fortress, an inventory and architectural studies of one of the rooms of tenement houses in the Ring, 
serving as kitchen, were performed. Work consisting in preparing measurement documentation, 
drawings and descriptive documentation was the first such study conducted inside buildings at Fort 
Carré. The article presents preliminary results of this work, together with an attempt to reproduce 
and visualize the interior of the 17th century room. 

Keywords:
Gdańsk, Wisłoujście Fortress, architecture, 3d, kitchen, fortifications, Modern Era
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Jednym z zadań podjętych w 2013 roku podczas badań 
archeologiczno-architektonicznych w Twierdzy Wisło-
ujście w Gdańsku była inwentaryzacja architektonicz-
na jednego z pomieszczeń kamieniczek wokół Wieńca. 
W wyniku podjętych prac wykonano dokumentację ry-
sunkową, pomiarową oraz opisową pomieszczenia peł-
niącego funkcję kuchni, znajdującego się na zapleczu 
tzw. Domu Komendanta (od strony południowej Wieńca). 
Pracom dokumentacyjnym towarzyszyły badania archi-
tektoniczne. Ograniczeniem rozpoznania pomieszczenia 
były uwarunkowania konserwatorskie, uniemożliwiają-
ce podjęcia badania styków niektórych murów poprzez 
usunięcie istniejących tynków. Skutkiem tego był brak 
możliwości określenia relacji w dwóch sytuacjach, jed-
nak nie kluczowych dla analizy historii pomieszczenia. 

Metodyka badań
Inwentaryzację i badania architektoniczne przepro-

wadzono zgodnie z obowiązującą metodyką w formie do-
kumentacji rysunkowej, pomiarów przestrzennych oraz 
dokumentacji opisowej (Tomaszewski 1955: 31–52; Gru-
szecki 1965; Frazik 1969; Maetzke, Rysiewska, Tabaczyń-
ski, Urbańczyk 1978: 7–47; Popławska 1978: 371–377;  
Brykowska 1981: 135–154; 2003; Massalski 1979; 1982; 
Sitek 1991; Lewicki 2000; Bernasik, Mikrut 2007; Griep 
2009). 

Dokumentacja rysunkowa
Dokumentację rysunkową wykonano w tradycyj-

nej formie, wydzielając poszczególne struktury murów 
i ich wzajemne relacje. Dokumentację zdigitalizowano 
w programie AutoCad i poddano weryfikacji z wynikami 
wykonanego pomiaru geometrycznego. Efekt końcowy 
przedstawiono w formie graficznej w postaci rzutu przy-
ziemia, rzutów pionowych ścian pomieszczenia i rzutu 
sklepienia (ryc. 50, 51).

Pomiar geometrii
Pomiar geometrii kuchni położonej w Twierdzy Wi-

słoujście bazował na metodzie fotogrametrycznej. Przed 
przystąpieniem do pomiarów przeanalizowano geometrię 
badanego pomieszczenia (występowanie okien, załamania 
ścian, uszkodzeń ścian, obecność okapu i elementów wy-
stających ze ścian). Analiza ta posłużyła do zaplanowania 
przebiegu pomiaru fotogrametrycznego, rozmieszczenia fo-
topunktów oraz określenia miejsc wymagających doświe-
tlenia (Sitek 1991; Bernasik, Mikrut 2007).

One of the tasks undertaken in 2013 during archaeo-
logical and architectural research on the Wisłoujście 
Fortress in Gdańsk was the architectural inventory of 
one of the rooms of tenement houses around the Ring. 
As a result drawing documentation, measurements and 
descriptive documentation was prepared of the room 
acting as kitchen, located at the back of the so-called 
Commander’s house (south side of the Ring). The docu-
mentary work was accompanied by architectural studies. 
Some limitation to the space reconnaissance were the 
renovating conditions that prevented research on the 
contacts of some of the walls by removing the existing 
plaster. As a result it was impossible to determine the 
relationship in two situations, which were, however, not 
crucial for the analysis of the history of the room.

Methodology of research
Inventory and architectural studies were conducted in 

accordance with the current methodology in the form of 
drawings, dimensional measurements and descriptive doc-
umentation (Tomaszewski 1955: 31–52; Gruszecki 1965; 
Frazik 1969; Maetzke, Rysiewska, Tabaczyński, Urbańczyk 
1978: 7–47; Popławska 1978: 371–377; Brykowska 1981: 
135–154; 2003; Massalski 1979; 1982; Sitek 1991; Le-
wicki 2000; Bernasik, Mikrut 2007; Griep 2009).

Drawing documentation
Drawing documentation was prepared in the 

traditional form, marking the individual structure of the 
walls and their mutual relations. Documentation was 
digitized in AutoCad and was later verified against the 
results of geometric measurements. The final result is 
shown graphically in the form of ground floor projection, 
vertical projection of the walls of the room and projection 
of vaults (Fig. 50, 51).

Geometry measurement
Measurement of the geometry of the kitchen located in 

the Wisłoujście Fortress was based on the photogrammetry 
method. Prior to measurements the geometry of the test 
room was performed (the presence of windows, deviation 
angle of walls, the presence of the hood, damage of the 
walls and the presence of elements protruding from 
the walls). This analysis was used to plan the course of 
photogrammetric measurement, distribution of ground 
control points and to identify places that require more light 
(Sitek 1991; Bernasik, Mikrut 2007).



122

Joanna Dąbal, Karol Daliga, Tadeusz Widerski     5.5. Twierdza Wisłoujście. Przebieg i wyniki badań architektonicznych (2013)

Rejestracje zdjęć wykonano dwoma aparatami foto-
graficznymi z obiektywami o stałej ogniskowej: Canon 
EOS 5D (matryca 12 Mpix) z obiektywem Sigma 50 mm 
f/1.4, Canon EOS350D (matryca 8 Mpix) z obiektywem 
Canon 28 mm f/2.8.

Łącznie zarejestrowano kilkaset zdjęć obrazujących 
geometrię i strukturę pomieszczenia. Po wykonaniu zdjęć 
wnętrza przystąpiono do przygotowań mających na celu 
umożliwienie przeprowadzenia pomiaru tachimetrycz-
nego. W celu powiązania planowanych pomiarów ze sto-
sowanymi w kraju układami współrzędnych poziomych 
(układ 2000) i pionowych (Kronsztad) wykonano osnowę 
pomiarową rozlokowaną w bezpośrednim sąsiedztwie 
opracowywanego obiektu, określając jej położenie w od-
niesieniu do ww. układów (Dz.U. z 2000 r. Nr 70, poz. 
821). Po wykonaniu osnowy pomiarowej przystąpiono do 
tachimetrycznego pomiaru położenia fotopunktów (mie-
rzono współrzędne x, y i z). Łącznie pomierzono poło-
żenie 161 fotopunktów. Pomiar wykonano tachimetrem 
Leica TPS 1200+ (dokładność pomiaru odległości 1 mm, 
dokładność pomiaru kierunku 1’’).

Zebrane dane pomiarowe oraz zobrazowania fotogra-
ficzne posłużyły do wykonania metrycznego modelu prze-
strzennego pomieszczenia (ryc. 52). Wykonane na jego 
podstawie ortofotoplany, jak również sam model, posłuży-
ły do dalszych analiz archeologiczno-architektonicznych.

Dokumentacja opisowa
Wykonana dokumentacja opisowa zawiera dane do-

tyczące: charakterystyki materiałów użytych do budowy 
(cegła, zaprawa) wraz z ich danymi metrycznymi1, wątku 
w licu muru, sposobu wykończenia lica, elementów ar-
chitektonicznych, styków murów, ich relacji względnych 
oraz chronologii. W sytuacji lepiej zachowanych czytel-
nych lic pobierano również pomiary 10 zachowanych rzę-
dów cegieł. Uzupełnieniem tych danych były informacje 
techniczne dotyczące orientacji murów i stanu zachowa-
nia lic. 

Wyniki badań architektonicznych 
W sezonie badawczym 2013 przeprowadzono wstęp-

ne badania architektoniczne wnętrza pomieszczania 
określanego jako kuchnia. Celem tego zadania było roz-
poznanie pierwotnych struktur murów pomieszczenia 
kamienicy Wieńca oraz próba określenia zagospodaro-
wania jego przestrzeni w XVII wieku. Wnętrze budynku 
wzniesiono na rzucie nieregularnego prostokąta, którego 
ściana frontowa jest równoległa do ściany zewnętrznej 
Wieńca. Wejście do pomieszczenia od jego wnętrza wy-
dziela wysunięta na około 1 m ścianka (ryc. 50). W na-
rożniku NE pomieszczenia znajduje się węgar. Pomiesz-
czenie zamyka nieregularne w rzucie sklepienie koleb-
kowo-krzyżowe (ryc. 51). W pomieszczeniu o wymiarach 
3,8×5,6 m stworzono przestrzeń użytkową mierzącą 
około 21,3 m2. 

1 W odniesieniu do zapraw wysokość i szerokość spoin. 

Registration of images was performed using two 
cameras with lenses with fixed focal length: Canon EOS 
5D (matrix 12 megapixels) with a Sigma 50mm f / 1.4 
lens, and Canon EOS350D (matrix 8 megapixels) with 
the Canon 28 mm f / 2.8 lens.

In total, hundreds of images were recorded, depicting 
the geometry and structure of the room. After shooting 
the interior, preparations were made in order to 
conduct tachimetric measurement. To link the planned 
measurements with those used around the country 
of horizontal (system 2000) and vertical (Kronstadt) 
coordinate systems, a warp measurement was made, 
which was deployed in the immediate vicinity of the facility, 
specifying its location in relation to the aforementioned 
systems (Dz. U. z 2000 r. Nr 70, poz. 821). After the warp 
measurement was finished, tachimetric measurement 
of the position of control points was started (x, y, and 
z coordinates were measured). A total of 161 control 
points were measured. The measurement was performed 
by total station Leica TPS 1200+ (accuracy to within 
1 mm, accuracy of direction 1”).

The measured data collected, together with 
photographic imaging, were used to make the metric 3D 
model of the room (ryc. 52). Orthophotoplans made on 
these bases, as well as the model itself, were used for 
further archaeological and architectural analysis.

Descriptive documentation
The descriptive documentation contains information 

on: the characteristics of the materials used in 
construction (brick, mortar), along with their matric data1 
brick bond in the face of the wall, finishing of the face, 
architectural elements, contacts of walls, their relative 
relationships and chronology. In the case of the better 
preserved faces, measurements of 10 preserved rows of 
bricks were also taken. These data were supplemented 
by technical information about the orientation of the 
walls and the conservation state of faces.

Results of architectural research
During the research season in 2013 preliminary 

architectural study of the interior of the room, referred to 
as the kitchen, was conducted. The purpose of this task 
was to identify the primary structures of the walls of the 
room in the tenement house of the Ring of Casemates 
and to determine the development of its interior in the 
17th century. The interior of the building was erected 
on the plan of an irregular rectangle whose front wall 
is parallel to the external wall of the Ring. Access to the 
interior of the room is isolated by an additional inclined 
wall, ejected by about 1 m (Fig. 50). In the NE corner of 
the room there is a jamb (Fig. 51). The room is closed by 
an irregular groin vault. The room, of dimensions 3.8× 
5.6 m, created usable area measuring approximately 
21.3 m².

1 Referring to mortars it was the height and the width of the bond
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Ryc. 50. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, rzut przyziemia pomieszczenia kuchni, oprac. Joanna Dąbal, Karol 
Daliga, Tadeusz Widerski, 2013 r.

Fig. 50. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. Kitchen ground floor plan. Prepared by Joanna Dąbal, Karol Daliga and Tadeusz 
Widerski, 2013.
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Ściana wschodnia pomieszczenia, lico zachodnie 
Jest to ściana działowa pomieszczenia (ryc. 53). Ścia-

na zachowana jest w dużej części w swojej oryginalnej 
strukturze, lico jest w dużej części otynkowane. W ścianie 
znajduje się obecnie zamurowane przejście oraz wnęka. 
Najstarszymi murami są M195 i M204. Mur M195 jest to 
oryginalna ściana działowa wykonana z cegły o formacie 
nowożytnym o przykładowych wymiarach: 298×138×69, 
285×131×67, 286×137×66. Wysokość 10 rzędów cegieł 
wynosi 83 cm. Cegły ułożone są naprzemiennie: rząd głó-
wek, rząd wozówek, jednak wątek nie jest regularny. W mu-
rze (M195) na wysokości 1,80 m znajduje się przewiązany 
z nim łuk (M208) o rozpiętości 0,8 m, strzałce 0,28 m, bę-
dący nadprożem przejścia do sąsiedniego pomieszczenia. 
Łuk oraz jego styk z murem (M195) jest bardzo czytelny 
w licu wschodnim ściany (ryc. 54). Ościeża dawnego przej-
ścia zostały zniszczone, czego świadectwem są częściowo 
pozrywane cegły na obwodzie otworu drzwiowego. Mur 

East wall of the room, west face
This is the partition wall of the room (Fig. 53). The 

wall is preserved largely in its original structure, the face 
is mostly plastered. In the wall there is now a bricked 
up passage and a niche. The oldest walls are the M195 
and M204. M195 is the original partition wall made 
of modern brick format of sample sizes: 298×138×69, 
285×131×67, 286×137×66. 10 rows of bricks measure 
83 cm. The bricks are arranged alternately – headers, 
and stretchers but the bond is not regular. At a height 
of 1.80 m the wall (M195) is tied with the bow (M208) 
of a span of 0.8 m, 0.28 m rise, which is the lintel of the 
entrance to the next room. The arch and its contact point 
with the wall (M195) are very clear in the east face of 
the wall (Fig. 54). The jamb of the former entrance was 
destroyed, as evidenced by partially severed bricks on 
the perimeter of the door opening. Wall M195 is tied with 
a groin vault - M204 made of yellow brick of sample sizes 

0 1 m

Ryc. 51. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, rzut sklepienia pomieszczenia kuchni, ortofotomapa, oprac. Tadeusz Widerski, 
Karol Daliga, 2013 r.

Fig. 51. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. Orthophotomap of the vault of the Kitchen. Prepared by Tadeusz Widerski and Karol 
Daliga, 2013.
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Ryc. 52. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, model 3d kuchni, oprac. Tadeusz Widerski, Karol Daliga, 2013 r.

Fig. 52. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. 3D-model of the Kitchen. Prepared by Tadeusz Widerski and Karol Daliga, 2013.
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Ryc. 53. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, kuchnia, rzut pionowy, ściana wschodnia, lico zachodnie, oprac. Joanna Dąbal, 
Karol Daliga, Tadeusz Widerski, 2013 r.

Fig. 53. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. Western face of the eastern wall of the Kitchen. Prepared by Joanna Dąbal, Karol Daliga 
and Tadeusz Widerski, 2013.
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M195 przewiązany jest ze sklepieniem kolebkowo-krzyżo-
wym M204, wykonanym z cegły żółtej o przykładowych 
wymiarach 105×44, 114×45, 114×47, 240×47, 217×42, 
243×45. Chronologię obu murów określono na czas budo-
wy obiektu, wskazywany na pierwszą połowę XVII wieku 
(Stankiewicz 1956: 134; Bukal 2012: 224–226). Ostatnią 
zmianą wykonaną w ścianie wschodniej jest zamurowanie 
przejścia pomiędzy pomieszczeniami (M196). Przejście za-
murowano cegłą maszynową o przykładowych formatach: 
240×116×65, 246×122×63, 244×125×61. Wśród wy-
korzystanych materiałów budowlanych są cegły sygnowa-
ne 33-3. Przejście zostało zamurowane w XX wieku, praw-
dopodobnie w latach 60.–80. XX wieku. 

of 105×44, 114×45, 114×47, 240×47, 217×42, 243×45. 
The chronology of the two walls is set at the time of 
construction of the structure, indicated for the first half 
of the 17th century (Stankiewicz 1956: 134; Bukal 2012: 
224–226). The last change made in the eastern wall is 
a walled passage between rooms (M196). The passage 
was walled with machine brick of sample formats: 
240×116×65, 246×122×63, 244×125×61. Among the 
used building materials there are bricks signed 33-3. The 
entrance was walled up in the 20th century, probably in 
the 60s–80s of the 20th century.

Ryc. 54. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, kuchnia, rzut pionowy, ściana 
wschodnia, lico wschodnie, widok z sąsiedniego pomieszczenia, widok od E, 2015, fot. 
Joanna Dąbal

Fig. 54. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. Eastern face of the eastern wall of the 
Kitchen, seen from eastern adjacent chamber. Photo by Joanna Dąbal, 2015. 
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Ściana południowa pomieszczenia, lico północne
Jest to ściana nośna budynku, w której znajdują się 

otwory drzwiowy i okienny (ryc. 55). Na większych partiach 
lica ściany znajduje się tynk. W większości struktura ścia-
ny jest oryginalna, wzniesiona z cegły o przykładowych wy-
miarach: 144×62, 142×74, 143×65, 223×53, 212×65, 
222×55, 260×58 (M202). Wysokość 10 rzędów cegieł 
wynosi 81 cm. Wątek jest nieregularny. Na linii parapetu 
otworu okiennego, na wysokości około 60 cm nad posadz-
ką znajduje się obecnie zamurowany otwór (50×50 cm) 
zamknięty łukiem odcinkowym (rozpiętość 60 cm, strzał-
ka 12 cm) (M211) przewiązanym z murem ściany (M202). 
Otwór widoczny jest w obu licach ściany (N i S) (ryc. 56). 
Mur (M202) przewiązany jest także z murem sklepienia 
kolebkowo-krzyżowego (M204), wykonanego z cegły żółtej 
o przykładowych wymiarach: 105×44, 114×45, 114×47, 
240×47, 217×42, 243×45. W ścianie (M202, M204) 
znajdują się otwory drzwiowy i okienny. Są to najbardziej 
zniszczone struktury murów. Pierwotne ościeże okna oraz 
element, który mógł tworzyć parapet wewnętrzny, zostały 
skute. Obecne czteroskrzydłowe okno ościeżnicowe osa-
dzone jest we współczesnej konstrukcji wykonanej od 
zewnętrz ze sztucznego kamienia oboknia maskującego 
deskowanie, w którym na zawiasach czopowych umiesz-
czono cztery skrzydła podzielone szprosem kwaterki (6 
i 4). Otwór drzwiowy również został przekształcony. Głów-
na zmiana dotyczy poziomu pierwotnego wejścia (niższego 
o 27 cm) i związanej z tym wymiany drewnianego ościeża. 
Z oryginalnych elementów zachowało się kamienne, proste 
nadproże. Obecnie otwór zamykają współczesne drzwi de-
skowe. Podobnie jak wcześniej, chronologię murów okre-
ślono na czas budowy obiektu, pierwszą połowę XVII wie-
ku (Stankiewicz 1956: 134; Bukal 2012: 224–226). Lico 
ściany S nosi znamiona wielu kuć i uzupełnień, wykona-
nych głównie cegłą maszynową i cegłą żółtą (zamurowany  

South wall of the room, north face
This is a load-bearing wall of the building in which 

there are door and window openings (Fig. 55). Large parts 
of the face of the wall are plastered. Most of the structure 
of the wall is built from the original bricks of sample 
sizes: 144×62, 142×74, 143×65, 223×53, 212×65, 
222×55, 260×58 (M202). The height of 10 rows of bricks 
measures 81 cm. The bond is irregular. On the line of 
the sill of the window opening, at a height of about 60 cm 
above the floor there is now a walled aperture (50×50 cm), 
closed with a segmental arch (span of 60 cm, 12 cm rise) 
(M211) tied with the wall (M202). The aperture is visible 
in both faces of the wall (N and S) (Fig. 56). Wall (M202) 
is also tied with the wall of the groin vault (M204), made 
of yellow brick of sample sizes: 105×44, 114×45, 114×47, 
240×47, 217×42, 243×45. In the wall (M202, M204) 
there are door and window openings. These are the most 
damaged masonry structures. The original window 
jamb and an element that could have been the internal 
sill were hacked off. The current four-wing architrave 
window is embedded in contemporary structure (made 
on the outside of artificial stone window frame, masking 
the inside wooden formwork, in which four wings on 
pivot hinges are placed, divided with transom pints (6 
and 4). The door opening has also been transformed. The 
main change concerns the level of the original entrance 
(lower by 27 cm) and the related exchange of the wooden 
jamb. A simple stone lintel is the only preserved part. 
Currently, the aperture is closed by contemporary board 
door. As in the previous case, the chronology of the walls 
was set at the time of construction of the object, which 
is the first half of the 17th century (Stankiewicz 1956: 
134; Bukal 2012: 224–226). The S face of the wall bears 
the marks of numerous hammering and additions made 
mostly of machine and yellow brick (walled hole closed 
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Ryc. 55. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, kuchnia, rzut pionowy, ściana południowa, lico północne, oprac. Joanna Dąbal, 
Karol Daliga, Tadeusz Widerski, 2013 r.

Fig. 55. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. Northern face of the southern wall of the Kitchen. Prepared by Joanna Dąbal, Karol Daliga 
and Tadeusz Widerski, 2013.
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otwór zamknięty łukiem M211). Ostatnim elementem za-
rejestrowanym w licu ściany południowej są drewniane 
mocowania wykonane na wysokości 1,0 m i 1,5 m. Dato-
wanie powyższych zmian nie jest możliwe w oparciu o śla-
dy kuć. Wszystkie uzupełnienia wykonano na pewno w XX 
wieku, co potwierdza charakterystyka użytego do tego celu 
materiału budowlanego. 

Ściana zachodnia pomieszczenia, lico wschodnie 
Jest to ściana działowa pomieszczenia zachowana 

w oryginalnej strukturze, ze śladami kucia widocznymi 
w licu oraz tynkiem zachowanym w dolnych partiach 
(ryc. 57). Mur (M209) wykonano z cegły o przykładowych 
wymiarach 136×63, 140×55, 140×65, 300×65, 280×57, 
295×65, 286×68 (wysokość 10 rzędów = 82 cm). Cegły 
ułożone zostały w wątku kowadełkowym. W dolnej partii 
ściany od N wykonano skucie o wymiarach 1,94×0,70 m, 
częściowo uzupełnione zaprawą i cegłami ułożonymi 
poziomo na sztorc. Również od północy w górnej par-
tii do ściany dostawiony jest mur kaptura (M210). Mur 
(M209) przewiązany jest z murem sklepienia (M204), 
wykonanego z cegły żółtej o przykładowych wymiarach: 
102×51, 115×45, 114×43, 240×46, 240×50, 243×43. 
Ściana pomieszczenia na jednym z etapów jego użytko-
wania była otynkowana. Warstwy tynków zostały zdjęte 
mechanicznie, miejscami nieskutecznie. Analogicznie do 
wcześniejszych ustaleń chronologię obu murów określo-
no na czas budowy obiektu, pierwszą połowę XVII wieku 
(Stankiewicz 1956: 134; Bukal 2012: 224–226).

with arc M211). The last elements in the face of the south 
wall, registered in July, are wooden mounts at a height 
of 1.0 m and 1.5 m. The dating of these changes is not 
possible on the basis of traces of hammering. All these 
additions were certainly made in the twentieth century, 
which is confirmed by the characteristics of the building 
material used for this purpose.

The west wall of the room, east face
This is the partition wall of the room preserved in 

its original structure with traces of hammering visible 
in the face and with plaster preserved in the lower parts 
(Fig. 57). The wall (M209) is made of brick of sample 
sizes of 136×63, 140×55, 140×65, 300×65, 280×57, 
295×65, 286×68 (height of 10 rows = 82 cm). The bricks 
were arranged in the English bond. In the lower part of 
the wall, on the north face, a 1.94×0.70 m hammering 
was made and partially supplemented with mortar and 
bricks arranged horizontally upright. Also from the north, 
in the upper part of the wall, a cowl was added (M210). 
The wall (M209) is tied to the ceiling (M204) made of 
yellow brick of sample sizes: 102×51, 115×45, 114×43, 
240×46, 240×50, 243×43. At one stage of the room’s use 
the wall was plastered. Layers of plaster were removed 
mechanically, in some places unsuccessfully. Similarly 
to the previous findings, the chronology of the two walls 
was set for the time of construction of the object, which is 
the first half of the 17th century (Stankiewicz 1956: 134; 
Bukal 2012: 224–226).

Ryc. 56. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, kamienica Wieńca, rzut pionowy, ściana południowa, lico południowe, fragment, 
widok od S, 2015, fot. Joanna Dąbal.

Fig. 56. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. Southern face of the southern wall of the tenentment houses adjacent to the Ring seen 
from S. Photo by Joanna Dąbal, 2015.
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Ściana północna pomieszczenia, lico południowe
Jest to ściana nośna budynku, zachowana w większo-

ści w swojej oryginalnej strukturze, jednak zniszczona 
licznymi śladami kucia; pozostałości tynku zarejestrowa-
no w dolnych partiach muru oraz na kapturze (ryc. 58). 
Mur (M206) wykonano z cegieł o przykładowych wy-

North wall of the room, south face
This is a load-bearing wall of the building, preserved 

in most of its original structure but destroyed with 
numerous traces of hammering (Fig. 58). The remains of 
plaster were recorded in the lower parts of the wall and 
on the cowl. The wall (M206) is made of bricks of sample 
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Ryc. 57. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, kuchnia, rzut pionowy, ściana zachodnia, lico wschodnie, oprac. Joanna Dąbal, 
Karol Daliga, Tadeusz Widerski, 2013 r.

Fig. 57. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. Eastern face of the western wall of the Kitchen. Prepared by Joanna Dąbal, Karol Daliga 
and Tadeusz Widerski, 2013.

Ryc. 58. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, kuchnia, rzut pionowy, ściana północna, lico południowe, oprac. Joanna Dąbal, 
Karol Daliga, Tadeusz Widerski, 2013 r.

Fig. 58. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. Southern face of the northern wall of the Kitchen. Prepared by Joanna Dąbal, Karol Daliga 
and Tadeusz Widerski, 2013.
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miarach: 129×71, 123×60, 122×73, 247×53, 253×72. 
Wysokość 10 rzędów cegieł wynosi 84 cm. Wątek muru 
jest nieczytelny. W ścianie od strony zachodniej znajduje 
się wnęka (o szerokości 1,45 m) kuchenna z kapturem 
(o szerokości 1,3 m i wysokości 0,7 m). Kaptur wykonano 
na żelaznym ruszcie i zakotwiono w sklepieniu. Wypeł-
nienie zrobiono z cegły żółtej o przykładowych wymia-
rach: 235×45, 240×45, 117×45. Kaptur osłania kanał 
dymowy, w którym na wysokości 3,30 m od posadzki 
znajduje się zamurowany otwór o kształcie analogicz-
nym do otworów strzelniczych znajdujących się w gór-
nej kondygnacji Wieńca. Tylna ściana kanału dymowego 
znajduje się około 60 cm od lica N ściany, jest to ściana 
zewnętrzna Wieńca, do której budynek został dostawio-
ny (ryc. 59). Mur przewiązany jest ze sklepieniem (M204) 
wykonanym z cegły żółtej o przykładowych wymiarach: 
105×44, 114×45, 114×47, 240×47, 217×42, 243×45. 
Tylną ścianę kanału dymowego datowano na czas budo-
wy Wieńca (lata 1562–63). Chronologię ściany północnej 
pomieszczenia określono na pierwszą połowę XVII wie-
ku (Stankiewicz 1956: 134; Bukal 2012: 224–226).

W licu ściany znajdują się ślady po licznych skuciach 
i drobne przemurowania (najbardziej czytelne we wnę-
ce kuchennej do wysokości 0,4 m), uzupełnione zaprawą 
i cegłami na sztorc. Dodatkowo w ścianie zidentyfikowa-
no drewniane mocowania na wysokości 1,2 i 1,3 m od 
posadzki oraz w narożniku NE na wysokości 0,5, 1,0, 1,4 
i 2,05 m od posadzki. Cała powierzchnia ściany z wnęką 
i okapem była tynkowana, następnie warstwę izolacyjną 
częściowo usunięto mechanicznie. 

sizes: 129×71, 123×60, 122×73, 247×53, 253×72. The 
height of 10 rows of bricks measures 84 cm. The bond of 
the wall is not clear. In the wall, on the west side there is 
a kitchen niche (1.45 m wide), with a cowl (1.3 m wide, 
and 0.7 m high). The cowl was made on an iron grill and 
embedded in the ceiling. The filling was made of yellow 
brick of sample sizes: 235×45, 240×45, 117×45. The 
cowl protects the flue, in which, at a height of 3.30 m from 
the floor, there is a bricked hole of the same shape as the 
embrasures at the top floor of the Ring (Fig. 59). The rear 
wall of the flue is located about 60 cm from the N face of 
the wall. This is the outer wall of the Ring, to which the 
building was added. The wall is tied to the vault (M204) 
made of yellow brick of sample sizes: 105×44, 114×45, 
114×47, 240×47, 217×42, 243×45. The rear wall of the 
flue was dated to the time of construction of the Ring 
(years 1562–1563). The chronology of the north wall of 
the room was set for the first half of the 17th century 
(Stankiewicz 1956: 134; Bukal 2012: 224–226).

In the face of the wall there are numerous traces 
of hammering and minor rebuilds (they can be seen 
most clearly in the kitchen niche, up to the height of 
0.4 m) supplemented with mortar and upright bricks. 
Additionally, wooden fastening was identified in the wall 
at 1.2 and 1.3 m from the floor and in the NE corner, 
0.5, 1.0, 1.4, 2.05 from the floor. The entire surface of 
the wall, the niche and the cowl was plastered. Later the 
insulating layer was partially removed mechanically.

Ryc. 59. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, kuchnia, kanał dymowy, fotografia poglądowa, widok od dołu w kierunku N, 
2015, fot. Joanna Dąbal.

Fig. 59. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. Kitchen’s flue seen from N facing upwards. Overall photo by Joanna Dąbal, 2015.
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Próba odtworzenia XVII-wiecznego 
pomieszczenia
W oparciu o przeprowadzone wstępne badania ar-

chitektoniczne podjęto próbę odtworzenia wyglądu XVII-
wiecznej kuchni znajdującej się w kamienicy Wieńca 
Twierdzy Wisłoujście. Materiałami pomocniczymi służący-
mi do tego celu były bogate w dane źródła ikonograficzne 
i historyczne (Turnau 1968; Gajewska 1975: 155–156; 
Winter 1976; Kotula 1979; Kowecka 2008; Barylewska-
Szymańska 2012: 307–318; 2015: 202–222). W bada-
nym pomieszczeniu w jego NW narożniku pierwotnie 
znajdowała się ceglana kuchnia z kapturem. Kuchnia 
wymurowana była z cegły, był to regularny prostopadło-
ścian o wymiarach 1,45×1,95 m, wysoki na 70–802 cm. 
W oparciu o źródła ikonograficzne można przypuszczać, 
że w ceglanej konstrukcji znajdowała się nisza, w której 
składowano drewno. Taka lokalizacja opału sprzyjała jego 
osuszaniu bezpośrednio przed użyciem. Tego typu kuch-
nie przedstawione zostały przykładowo na drzeworycie 
ukazującym kucharkę (Augsburg 1507), znane są również 
z ryciny przedstawiającej kucharkę Urszulę Mayrin (1603) 
czy zobrazowanych na rycinach Daniela Chodowieckiego 
zatytułowanych „Pożywienie” (1770) (Hausbuch…, Amb. 
317b.2° Folio 90 verso; Turnau 1968: ryc. 137, 139; Win-
ter 1976: 125) (ryc. 60–61). Osprzęt kuchenny mógł być 
rozmieszczony na drewnianych półkach, stanowiących wy-
posażenie wnętrza kuchni. W oparciu o pozyskane dane 
na obecnym etapie rozpoznania pomieszczenia nie można 
jednoznacznie wskazać, czy półki instalowane w ścianach 

2 Zarejestrowana wysokość wynosi 70 cm, ale współczesny beto-
nowy poziom posadzki nie jest oryginalnym poziomem, wyso-
kość oszacowano w oparciu o badania w wykopie 4.

An attempt to recreate the 
seventeenth-century room
Basing on the preliminary architectural study an 

attempt was made to reproduce the look of the 17th-
century kitchen located in the tenement house of the 
Ring at Wisłoujście Fortress. Backup materials for that 
task were data-rich iconographic and historical sources 
(Turnau 1968; Gajewska 1975: 155–156; Winter 1976; 
Kotula 1979; Kowecka 2008; Barylewska-Szymańska 
2012: 307–318; 2015: 202–222). In the investigated room, 
in its NW corner, there was originally a brick kitchen 
with a cowl. The kitchen was made of brick as a regular 
1.45×1.95 m cuboid, 70–802 cm high. On the basis of 
iconographic sources it can be assumed that there was 
a niche in the brick structure in which wood was stored. 
Such location of wood facilitated its drying before use. 
This type of kitchens are presented, for example, on 
a woodcut showing a cook (Augsburg, 1507); they are 
also known from engravings depicting cook Urszula 
Mayrin (1603) and shown on Daniel Chodowiecki’s 
drawings, entitled “food” (1770) (Hausbuch..., Amb. 
317b.2° Folio 90 verso; Turnau 1968: ryc. 137, 139; 
Winter 1976: 125) (Fig. 60–61). Kitchen accessories 
could have been arranged on wooden shelves fitted in 
the kitchen. At the current stage of diagnosis of the 
room, basing on the obtained data, it is not possible to 
indicate clearly whether the shelves were installed in 
the walls as the original (primary) development concept 
of the room. Basing on the studies it was determined 

2 The registered height is 70 cm, but the modern concrete floor 
level is not the original one, the height is estimated basing on 
research in Trench 4

Ryc. 60. Rycina norymberska przedstawiająca ku-
charkę Urszulę Mayrin (1603), za Hausbuch…, 
Amb. 317b.2° Folio 90 verso. 

Fig. 60. Norymbergian print depicting cook Urszula 
Mayrin (1603). After Hausbuch…, Amb. 317b.2° 
Folio 90 verso.

Ryc. 61. Rycina Daniela Chodowieckiego z cyklu Pożywienie, 1770 rok, za 
Turnau 1968:113, ryc. 137.

Fig. 61. Daniel Chodowiecki’s print from the Food series, 1770. After Turnau 
1968:113, fig.137.
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Ryc. 62. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, kuchnia, wizualizacja 3d wraz z odtworzeniem elementów osprzętu wnętrza 
z XVII wieku, oprac. Tadeusz Widerski, Karol Daliga, Joanna Dąbal, 2015 r.

Fig. 62. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. 3D visualization of the Kitchen, including 17th century kitchen equipment. Prepared by 
Tadeusz Widerski, Karol Daliga, and Joanna Dąbal, 2015.

były oryginalną (pierwotną) koncepcją zagospodarowania 
pomieszczenia. W oparciu o przeprowadzone badania 
ustalono, że część z nich jest późniejszą instalacją. Jednak 
materiały ikonograficzne, w oparciu o które przeprowadzo-
no wizualizację pomieszczenia, w każdej sytuacji zawierają 
liczne półki i meble do przechowywania osprzętu. Zakła-
dając więc, że takie sprzęty znajdowały się w pomieszcze-
niu, wykorzystano zarejestrowany w licach ścian sposób 
ich rozmieszczenia (ryc. 62). Oprócz otworu okiennego 
i drzwiowego w pomieszczeniu w ścianie południowej 
znajdował się dodatkowy, nieosłonięty, niewielki otwór. 
W oparciu o materiał ikonograficzny można wnioskować, 
że służył on do dodatkowego wentylowania pomieszcze-
nia (ryc. 63). Kolejną cenną informacją jest fakt istnienia 
w pierwotnym założeniu komunikacji pomiędzy pomiesz-
czeniem kuchni a pomieszczeniem sąsiednim, którym była 
spiżarnia o powierzchni około 5,33 m2 (ryc. 64). Spiżarnia, 
zlokalizowana częściowo pod schodami prowadzącymi na 
dziedziniec Wieńca, obecnie skomunikowana jest z dru-
gim, sąsiednim pomieszczeniem. Dopasowanie kubatury 
spiżarni do takiego rozplanowania skutkowało zamknię-
ciem go kolebkowym sklepieniem wzniesionym pod kątem 
30o. Do dzisiaj zachował się system wentylacji spiżarni 
w formie kanału zakończonego obustronnie prostokątnym 
otworem, widocznym z obu stron muru (ryc. 56). 

that some of them are a later installation. However, the 
iconography, on which the visualization of the room was 
based, contains numerous shelves and furniture to store 
equipment. So, assuming that such appliances were 
used in this very room, the position of the mountings 
registered in the faces of the walls was used to determine 
the positions of the accessories. In addition to the door 
and window opening of the room, in the southern wall 
there was one more, small, uncovered hole (Fig. 62). On 
the basis of iconographic material it can be concluded 
that it was used to additionally ventilate the room 
(Fig. 63). Another valuable piece of information is the 
existence on the original premises of communication 
between the kitchen and the adjoining utility room, 
which was a pantry area of   approximately 5.33 m² 
(Fig. 64). It is located partially under the stairs leading 
to the courtyard of the Ring and is now communicated 
with the second, adjoining room. Adjusting the volume 
of the pantry to such a layout resulted in its closure with 
a vault built at an angle of 30°. The pantry ventilation 
system in the form of a duct, ended on both sides with 
rectangular holes, is visible from both sides of the wall 
(Fig. 56).
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Ryc. 64. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, spiżarnia, fotografia 
poglądowa, widok od N, 2015, fot. Joanna Dąbal.

Fig. 64. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. The pantry seen from N.
Overall photo by Joanna Dąbal, 2015.

Ryc. 63. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, otwory wentylacyjne kuchni i spiżarni widoczne w licu S ściany N, pierwsze ujęcie: fragment 
kartki pocztowej z 1912 roku (kolekcja Joanny Dąbal), drugie ujęcie: stan aktualny, widok od S, 2015, fot. Joanna Dąbal. 

Fig. 63. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. Ventilation openings of the kitchen and the pantry visible in the southern face of the 
northern wall. First frame: fragment of a 1912 postcard (private collection of Joanna Dąbal). Second frame: current condition seen from 
S. Photo by Joanna Dąbal, 2015.
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Wnioski
Wykonana dokumentacja oraz związane z nią badania 

architektoniczne są pierwszymi pracami o takim charakte-
rze wykonanymi w pomieszczeniach kamienic Fortu Carré. 
Zaobserwowane niewielkie zmiany zarejestrowane w mu-
rach oryginalnego pomieszczenia kuchni wskazują, że 
prawdopodobnie do XX wieku funkcjonowało ono zgodnie 
ze swoim przeznaczeniem. Jest to jedno z lepiej zachowa-
nych oryginalnych pomieszczeń kamienic wokół Wieńca. 
Zgodnie z pierwotną koncepcją architektoniczną celowe 
byłoby przywrócenie obecnie zakłóconej komunikacji po-
mieszczeń kuchni i spiżarni. W oparciu o wyniki przepro-
wadzonych badań oraz bogate materiały archiwalne, pre-
zentujące analogiczne rozwiązania, wnętrze kuchni moż-
liwe jest do odtworzenia w dużej zgodności z pierwotną, 
XVII-wieczną koncepcją zagospodarowania przestrzeni.

Conclusions
Prepared documentation, and the related 

architectural studies are the first works of this nature 
made in the rooms of tenentment houses at Fort Carré. 
The observed small changes recorded in the original walls 
of the kitchen indicate that probably till the twentieth 
century it functioned as intended. It is one of the best 
preserved original rooms of tenement houses of the Ring. 
According to the original architectural concept it would 
be advisable to restore the now distorted communication 
between the kitchen and the pantry. Basing on the 
results of the research and numerous archival materials 
presenting similar solutions, it is possible to reproduce 
the interior of the kitchen with a high compatibility with 
the original 17th-century concept of area development.
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Abstrakt:
W artykule przedstawiono interpretację wyników badań archeologiczno-architektonicznych 

prowadzonych w latach 2013–2014 na terenie Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku. Intencją pre-
zentacji zebranych danych jest zapoczątkowanie dalszych studiów obiektu. Wyniki odnoszą się 
do trzech głównych stref zagospodarowania, obejmujących Fort Carré, Wartownie oraz Szaniec 
Wschodni. Jest to pierwsza w Polsce prezentacja szczegółów sposobu zabudowy terenu ujętego no-
wożytnymi umocnieniami, przeprowadzona z perspektywy materialnych pozostałości obiektów ba-
danych metodą wykopaliskową. W artykule zasygnalizowano także problematykę dotyczącą analo-
gicznych umocnień zlokalizowanych w odmiennych geograficznie obszarach. 

Słowa kluczowe:
Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, fortyfikacje, Wartownie, 

Koszary, Fort, Szaniec, kościół pw. św. Olafa

Abstract:
The article presents interpretation of results of archaeological and architectural research carried 

out in 2013–2014 on the Wisłoujście Fortress in Gdańsk. The intention of the presentation of 
collected data is to initiate further study of the object. Results were divided in three main areas, 
covering the development of Fort Carré, Guardhouses and Eastern Sconce. This is the first in 
Poland presentation of details of land development with modern fortifications carried out from the 
perspective of material remains of objects studied by excavation. The article also signals similar 
issues concerning fortifications located in different geographical sites. 

Keywords:
Gdańsk, Wisłoujście Fortress, fortifications, Guardhouse, barracks, fort, sconce, St. Olaf’s church



137

Architektura militarna na Pomorzu tworzona była we-
dług reguł europejskich szkół fortyfikacyjnych. W wie-
ku XVI prawie wszyscy architekci zajmujący się umocnie-
niami uczyli się na inżynieryjnych rozwiązaniach zasto-
sowanych w Tuluzie i Antwerpii (Woźniak 1974; Dybaś 
1998: 72; Pollack 2010: 13–24). Historia architektoniczna 
Twierdzy Wisłoujście bezpośrednio nawiązuje do tych tra-
dycji poprzez uczestnictwo w zaprojektowaniu umocnień 
Hansa Schneidera von Lindau, Antoniego Oberghena, 
Jansena czy Jana Charpentiera. Są to projektanci przebu-
dów umocnień Twierdzy Kronberg, Antwerpii czy umoc-
nień miejskich Wrocławia (Lewicka-Cempa 1998). 

Wieloletnie badania architektoniczne i historycz-
ne wciąż nie przyniosły pełnej wiedzy na temat założenia 
obronnego na Wisłoujściu (Stankiewicz 1960; Lewicka-
Cempa 1998; Bukal 2006, 2012; Lewicka 2009). 

Twierdza Wisłoujście jest częścią dzieła inżynieryjne-
go myśli europejskich architektów wielu wieków i dlatego 
jej poszczególne rozwiązania nawiązują do obiektów z całe-
go świata. Zachowane do dzisiaj założenie gdańskiej Twier-
dzy składa się z Fortu Carré oraz Szańca Wschodniego wraz 
z rawelinem. Z zachowanej historycznej zabudowy tego te-
renu w obrębie Fortu znajdują się Wieża-Latarnia otoczona 
Wieńcem i przylegającymi do niego kamienicami oraz Ko-
szary. Wśród myśli XVI-wiecznych architektów fortyfikacji 
dla Twierdzy odnajdujemy analogie przykładowo w Niem-
czech i Anglii – są to Zamek Launceston czy wzmiankowa-
ne już w literaturze Zamek Pendennis w Korwalii i Twierdza 
Munot w Schaffhausen (Bukal 2006: 29). Konstrukcje no-
wożytnego Fortu, podwójna fosa oraz Szańce wraz z zabu-
dową są elementami założenia nawiązującymi do rozwiązań 
Twierdzy Kronborg, Fortu Tillbury, Fortu Vallières, umoc-
nień Zamku w Złoczowie, niektórych rozwiązań umocnień 
Amsterdamu czy Antwerpii, a także Twierdzy Jülich oraz 
Spandau (Polak 1997; Grothe 2002; Bellens 2005; Borgelt, 
Jost, 2010: 60–79; Jost 2010a: 12–23, 2010b: 24–55; van 
Tussenbroek 2013: 12–18) (ryc. 65). 

Z perspektywy badań archeologiczno-architektonicz-
nych w poszukiwaniu podobnej problematyki pozyskane 
dane próbowano zestawić z wynikami przykładowo z For-
tu Tillbury, Twierdzy Kronborg, Fortu Sebastiana czy Span-
dau, nowożytnych umocnień Antwerpii czy Nicei, ale tak-
że uwzględniając historię Gdańska i etniczność jego miesz-
kańców w okresie nowożytnym i współczesności rozważano 
również porównania z niderlandzkimi i francuskimi umoc-
nieniami obu Ameryk (Hunt 1993: 75–101; Floore i in, 
1995; Hunt 1993: 75–101; Grothe 2002; Stelle, Hargrave 
2013: 23–44; Pollack 2010; Bouiron 2013, Hurard 2015).

Military architecture in Pomerania was created according 
to the rules of European fortification schools. Throughout 
the 16th century, almost all the architects involved in 
defense construction learned from engineering solutions 
applied in Toulouse and Antwerp (Woźniak 1974; Dybaś 
1998: 72; Pollack 2010: 13–24). The architectural history 
of Wisłoujście Fortress directly refers to these traditions 
through participation in designing of its fortifications of 
Hans Schneider von Lindau, Anthony Oberghen, Jansen 
or Jan Charpentier. They are the designers rebuilding 
fortifications of Kronberg Fortress, Antwerp, and the 
city fortifications of Wroclaw (Lewicka-Cempa 1998). 
Many years of architectural and historical research 
still have not brought the full knowledge of the defense 
establishment on Wisłoujście (Stankiewicz 1960; Lewicka-
Cempa 1998; Bukal 2006, 2012; Lewicka 2009).

Wisłoujście Fortress is part of the engineering work 
of thought of European architects created through many 
centuries, and therefore its individual solutions refer 
to objects from around the world. The establishment of 
Gdańsk Fortress, preserved to our times, consists of Fort 
Carré and the Eastern Sconce with Ravelin. Among the 
preservedą historical buildings of this area within the 
fort there are Tower -Lighthouse surrounded by the Ring 
and the adjacent tenement houses and Barracks. Among 
the thoughts of the 16th century architects we can find 
analogies to the solutions found in the Fortress, (for example 
in Germany and England: Castle Launceston, Pendennis 
Castle in Cornwall, already mentioned in the literature, and 
Munot Fortress in Schaffhausen (Bukal, 2006: 29). Modern 
Fort, double moat and Sconce are elements referring to the 
solutions of Kronborg fortress, Fort Tillbury, Fort Vallières, 
fortifications of the Castle in Zloczow or Fortress Jülich and 
Spandau (Polak 1997; Grothe 2002; Bellens 2005; Borgelt, 
Jost 2010: 60–79; Jost 2010a: 12–23, 2010b: 24–55; van 
Tussenbroek 2013: 12–18) (Fig. 65).

For the sake of architectural and archeological 
research, in search of similar issues, the gathered data 
was compared with the results for example from Fort 
Tillbury, fortress of Kronborg, Fort Sebastian or Spandau, 
modern fortifications of Antwerp or Nice, but also taking 
into account the history of Gdańsk and ethnicity of 
its inhabitants in modern and contemporary times, 
comparison with the Dutch and French fortifications 
in both Americas was considered as well (Hunt 1993: 
75–101; Floore et all, 1995; Hunt 1993: 75–101; Grothe 
2002; Stelle, Hargrave 2013: 23–44; Pollack 2010; 
Bouiron 2013, Hurard 2015).
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Niewiele porównań znaleziono wśród polskich publi-
kacji archeologicznych. Do tej pory nie opublikowano szer-
szych opracowań wyników badań nowożytnych obiektów 
obronnych. Wśród pojedynczych wymienić można bada-
nia nowożytnych umocnień Wrocławia, Kostrzyna, Gdań-
ska (Szułdrzyński 1998; Rozpędowski 1978: 211; Mała-
chowicz 2000; 2009: 153; Badura i in. 2010: 365–426; 
Grygiel, Kwaśniak 2012: 303–324; Socha 2012; Michal-
ski i in. 2014: 11–21). 

Wybrane szczegółowe rozwiązania zagospodarowania 
przestrzeni nowożytnych fortyfikacji dotyczą obszaru Ślą-
ska, nie są one jednak w większym stopniu porównywalne 
z Pomorzem. Niewielki zakres danych dotyczy także wyni-
ków badań Twierdzy Wisłoujście (pełna literatura zob. Go-
mulski 2015).

Podjęte poszukiwania analogicznych rozwiązań nie za-
wsze skutkowały oczekiwanymi rezultatami czy posze-
rzeniem możliwości interpretacji. Dla wielu indywidual-
nych koncepcji inżynieryjnych Twierdzy Wisłoujście nie  

Few comparisons have been found among Polish 
archaeological publications. To date, there are no 
published studies of broader research results of modern 
fortifications. Among individual ones we should mention 
the study of modern fortifications of Wroclaw, Kostrzyn, 
Gdańsk (Szułdrzyński 1998; Rozpędowski 1978: 211; 
Małachowicz 2000; 2009: 153; Badura et all 2010: 365–
426; Grygiel, Kwaśniak 2012: 303–324; Socha 2012; 
Michalski et all 2014: 11–21).

Selected detailed solutions of the development of 
modern fortifications relate to the area of   Silesia, they 
are not, however, comparable with Pomerania. A small 
range of data also applies to the results of research on 
Wisłoujście Fortress (see full literature Gomulski 2015).

The undertaken search for similar solutions has 
not always resulted in the expected outcomes and 
interpretations. No satisfactory analogies have been 
found for many very individual engineering concepts in 
the Wisłoujście Fortress. Difficulties in finding similar 

Fort Vallières Fort Tilbury

Twierdza Jülich Twierdza Złoczów

Ryc. 65. Nowożytne założenia obronne: Fort Vallières, Fort Tilbury, Twierdza Jülich, Złoczów, widok z góry, oprac. Joanna Dąbal, 2015 r.

Fig. 65. Plan view of post medieval fortifications: Fort Vallières, Fort Tilbury, Jülich fortress, Złoczów. Prepared by Joanna Dąbal, 2015.
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odnaleziono satysfakcjonujących analogii. Utrudnienia 
w poszukiwaniu analogicznych rozwiązań dotyczą charak-
teru większości wskazanych publikacji, traktujących roz-
ważania dotyczące fortyfikacji albo bardzo szeroko w kon-
tekście ogólnych założeń i strategii militarnej, niekiedy hi-
storii konkretnego obiektu, albo akcentujących indywidu-
alne rozwiązania, niedające się porównać z badanymi ar-
cheologicznie na obszarze Twierdzy Wisłoujście. 

 
Fort Carré 
Wyniki dotychczasowych wielosezonowych badań For-

tu Carré w niewielkim stopniu przyczyniły się do zbudo-
wania szerszej problematyki obiektu (por. Gomulski 2015). 
Prace wykopaliskowe w sezonach 2013 i 2014 prowadzo-
no, wyznaczając za cel rozwiązanie pięciu głównych kwestii 
związanych z zagospodarowaniem przestrzeni Fortu: zba-
danie pochylni wzdłuż południowej kurtyny, zbadanie fun-
damentów kamienic wokół Wieńca oraz budynku Koszar, 
rozpoznanie archeologiczno-architektoniczne wybranych 
pomieszczeń, badania zagospodarowania dziedzińca z na-
ciskiem na ustalenie rodzajów jego powierzchni i obiektów 
znajdujących się w części północno-zachodniej dziedzińca 
oraz odsłonięcie pierwszej kondygnacji Wieńca. 

Badania pochylni znajdującej się wzdłuż południowej 
kurtyny pozwoliły zadokumentować jej pierwszą, XVII-
wieczną fazę funkcjonowania (Dąbal 2015a). Nasyp, utwo-
rzony wówczas pod kątem około 11°, był niższy od współ-
czesnego o około 1 m. Warstwy budowlane nasypu skła-
dały się z piasków oraz drobnych kamieni. Natomiast war-
stwa będąca nawierzchnią pochylni składała się z zapra-
wy wapiennej, ze żwirkami i drobnym gruzem zapewnia-
jącym lepsze utwardzenie podłoża (Dąbal 2015a). W dol-
nej partii zbocza podjazdu zaobserwowano wzmocnie-
nie w postaci warstwy zawierającej gruz ceglany. Pozyska-
ne w efekcie badań dane wskazują, że wraz z podnosze-
niem nasypu pochylni podnoszono również nasypy bastio-
nów i kurtyny (prawdopodobnie w XIX wieku). W opar-
ciu o uzyskane wyniki ustalono, że nasypy na przestrze-
ni od XVII do XX wieku zostały wzniesione o ponad metr 
(1,16 m). Układ najstarszych warstw u podnóża pochyl-
ni południowej wskazuje, że XVII-wieczny poziom użytko-
wy znajdował się na głębokości około 1,15 m n.p.m. do 
1,30 m n.p.m., czyli około 30–50 cm niżej od współczesne-
go poziomu nawierzchni (formułując wnioski uwzględnio-
no kompakcję gruntu). Zjawisko podnoszenia wysokości 
umocnień (o około 1,5 m) na przestrzeni od XVII wieku do 
współczesności zadokumentowano również podczas ba-
dań archeologicznych Fortu Tilbury (Moore i in. 2000: 12). 

Badania prowadzone na zewnątrz i wewnątrz kamienic 
wokół Wieńca pozwalają wysnuć wstępne wnioski na te-
mat sposobu ich budowy (ryc. 66). Fundamenty pod ścia-
nami frontowymi kamienic posadowione są na głęboko-
ści około 0,66 m n.p.m. (tzw. Dom Artylerzysty) i poziomie 
około 0,72 m n.p.m. wokół Wieńca (wykop 5). Fundament 
tylnej ściany jednego z domków posadowiony jest na głę-
bokości około 0,50 m n.p.m. i jest odsunięty od lica ścia-
ny na około 1 m n.p.m. (wykop 4) (Dąbal 2015a). Kamien-
ny fundament kamienicy jest prawdopodobnie dostawiony 

solutions concern the nature of most of the listed 
publications that treat considerations of the fortification 
either very broadly in the context of the overall 
objectives and military strategy, sometimes the history 
of a particular construction, or emphasizing individual 
solutions which cannot be compared with the researched 
archaeological area at the Wisłoujście Fortress.

Fort Carré
Until now the results of the long-time research at 

Fort Carré contributed little to draw the wider range of 
issues of the facility (Gomulski 2015). Excavations in the 
seasons of 2013 and 2014 were carried out setting as the 
objective to solve the five major issues related with the 
development of the Fort: to examine the ramp along the 
south curtain, to examine the foundations of tenentment 
houses around the Ring and Barracks buildings, 
archaeological and architectural diagnosis of selected 
interiors, research on the development of the courtyard, 
with emphasis on determining the types of surfaces 
and objects constructed in the north-western part of the 
courtyard, and to expose the first floor of the Ring.

Research on the ramp located along the southern 
curtain helped document its first, 17th century phase of 
operation (Dąbal 2015a). The mound was then created 
at about 11°, and was lower than today by about 1 m. 
The successive layers of the mound consisted of sand 
and small stones. The ramp surface layer was composed 
of lime mortar, with grit and fine debris that provided 
better hardening of the ground (Dąbal 2015a). In the 
lower part of the slope of the driveway strengthening in 
the form of a layer containing brick rubble was observed. 
Data obtained in the course of research indicate that 
along with raising the ramp, the mounds of the bastions 
and curtains were also raised (probably in the 19th 
century). Basing on the collected data, it was established 
that between the 17th and the 20th centuries the mounds 
were raised more than a meter (1.16 m). The oldest layers 
at the foot of the southern ramp indicate that the 17th 
century level of the construction was located at a depth of 
about 1.15 m above the sea level to 1.30 m above the sea 
level, which is about 30–50 cm below the present surface 
level (formulating proposals included soil compaction). 
The phenomenon of raising the height of fortifications 
(about 1.5 m) since the 17th century to the present day, 
was also documented during archaeological excavations 
of Fort Tilbury (Moore et all 2000: 12).

Research conducted inside and outside of tenement 
houses around the Ring lets us draw preliminary 
conclusions on the way they were constructed (Fig. 66). 
The foundations of the front walls of houses are sited 
at a depth of about 0.66 m above the sea level (the so-
called Cannoneer’s house), and at the level of about 
0.72 m above the sea level around the Ring (Trench 5). 
The foundation of the rear wall of one of the houses is 
built at a depth of about 0.50 m above the sea level, and 
is spaced from the wall face around 1 m above the sea 
level (Trench 4) (Dąbal 2015a). The stone foundation of 
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do muru Wieńca. Ciekawą kwestią jest sposób budowania 
fundamentowania kamienic. Zostały on wzniesione na ka-
miennych ławach wykonanych we wkopach szerokoprze-
strzennych. Badania jednego z pomieszczeń (wykop 4) wy-
kazały, że przestrzeń pomiędzy fundamentami wypełnia-
no naprzemiennie wylewką wapienną i warstwami piasku, 
uzyskując w ten sposób stabilizację całego zespołu kamie-
nic i podobną pracę murów wszystkich obiektów. Dodat-
kowo grube warstwy wapiennej wylewki zapewniały izo-
lację przed nawilgacaniem posadzek w pomieszczeniach. 
Takie rozwiązanie potwierdza sposób posadowienia ścian 
działowych wykonanych bezpośrednio na ostatniej wylew-
ce wapiennej oraz brak śladów wkopu fundamentowego 
od zewnątrz budynków. Uwzględniając fakt, że poziomy 
użytkowe pomieszczeń oraz dziedzińca w XVII wieku znaj-
dowały się na głębokości 1,3 m n.p.m., fundamenty ka-
mienic zagłębione były względem tych poziomów na oko-
ło 70–80 cm. Na obecnym etapie nie doprecyzowano cza-
su powstania kamienic wokół Wieńca. Chronologię ich po-
wstania określono w oparciu o ustalenia dotyczące histo-
rii obiektu na drugą ćwierć XVII wieku (Stankiewicz 1956: 
134; Bukal 2012: 224–226). 

W efekcie badań archeologicznych przeprowadzono 
również rozpoznanie sposobu fundamentowania budyn-
ku Koszar (ryc. 66). Fundament kamienno-ceglany wy-
konany został od głębokości 0,10 m n.p.m. prawdopodob-
nie w analogiczny do kamienic sposób. Obserwacje kon-
strukcji w znaczący sposób utrudniły zniszczenia dokona-
ne podczas izolowania budynku. Sposób wykonania fun-
damentu potwierdza również sposób wykonania przylega-
jącej do niego wnęki wykonanej w szerokim wkopie tech-
niką na docisk. Wnęka o powierzchni około 2 m2, do któ-
rej od północy prowadziły schody, pełniła prawdopodobnie 
funkcję piwniczki gospodarczej, co pośrednio potwierdza 
dbałość o izolację jej ścian w postaci tynkowania wnętrza. 

Kolejnym aspektem przeprowadzonych badań są 
szczegółowe dane pozyskane z wykopu założonego we-
wnątrz jednej z kamienic (wykop 4). Kwestia fundamento-
wania i wylewek znajdujących się w pomieszczeniu została  

the building is probably added to the wall of the Ring. 
An interesting question is the way the foundations of 
tenement houses were constructed. They were erected 
on stone footing made in wide cuts. The study of one 
of the rooms (Trench 4) showed that the space between 
the foundations was filled with alternating layers of 
limestone and sand thereby stabilizing the entire 
complex of the houses and similar work of the walls of 
all objects. Moreover, thick layers of limestone screeds 
provide insulation against dampening of floors in the 
rooms. Such a solution is confirmed by the foundation 
walls made directly on the last layer of lime and no 
signs of excavation of the foundation from the outside of 
buildings. Considering the fact that the levels of utility 
rooms and a courtyard in the 17th century were located 
at a depth of 1.3 m above the sea level, the houses 
foundations were recessed with respect to these levels 
at about 70–80 cm. At the present stage the time of 
construction of tenentment houses around the Ring has 
not been clarified. The chronology of their construction 
was determined, basing on findings in the history of 
the object, for the second quarter of the 17th century 
(Stankiewicz 1956: 134; Bukal 2012: 224–226). 

As a result of archaeological research the recognition 
of the way the Barracks building foundation was 
constructed has also been conducted (Fig. 66). The 
stone and brick foundation is made from a depth of 0.10 
m above the sea level, probably in a similar manner to 
the tenement houses. Observations of the construction 
were significantly hindered by the damage done during 
the insulation of the building. The procedure of laying 
the foundations is also confirmed by the way in which 
the adjoining niche was made – in a wide cut technique, 
using pressure. The niche area of   about 2 m², with stairs 
from the north, was probably the cellar. The function is 
indirectly confirmed by the attention to the insulation of 
its walls in the form of plastering the interior.

Another aspect of the study are detailed data collected 
from the trench founded inside one of the tenentment 

Kamienice
Tenement houses

Koszary
Barracks

Ryc. 66. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, sposób fundamentowania kamienic wokół Wieńca i budynku Koszar Fortu 
Carré zarejestrowany podczas badań 2013–2014, oprac. Joanna Dąbal, 2015 r. 

Fig. 66. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. Foundations of tenement houses around the Ring and Barracks in Fort Carré, recorded 
during research in 2013–2014. Prepared by Joanna Dąbal, 2015.
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przedstawiona powyżej. Poziomem użytkowym badane-
go pomieszczenia kamienicy była posadzka odsłonięta 
w wykopie 4, znajdująca się na głębokości 1,33–1,37 m 
n.p.m. W założonym wykopie w części wschodniej odsło-
nięto świadectwa istnienia małej piwniczki gospodarczej 
(Dąbal 2015a). W efekcie badań odsłonięto również pod-
stawę urządzenia grzewczego, którego kształt odtworzo-
no w oparciu o zachowane na murach ślady kucia (ryc. 
67). Był to piec wykonany prawdopodobnie z cegły z ko-
pułą oraz zapieckiem. Nie odnaleziono bezpośredniej ana-
logii dla takiego rozwiązania grzewczego. Analogie do sa-
mej konstrukcji grzewczej z zapieckiem można odna-
leźć w XVI- i XVII-wiecznych piecach kaflowych z Zam-
ku Worb, domu w Winterthur w Szwajcarii i Villingen 

houses (Trench 4). The question of foundations and 
screeds in the room has already been presented above. 
The utility level of the test room floor exposed in Trench 
4 was located at a depth of 1.33–1.37 m above the sea 
level. In the eastern part of the Trench the existence 
of a small cellar was noted (Dąbal 2015a). As a result 
of further research the basis of a heating device was 
exposed, whose shape was recreated basing on traces 
of hammering preserved on the walls (Fig. 67). It was 
a stove with a dome, probably made of brick. No direct 
analogy for such a heating solution was found. Analogies 
to the same design of the heating device with backstove 
can be found in the 16th and 17th century tiled stoves 
at Castle Worb, or a house in Winterthur in Switzerland 

Ryc. 67. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, prawdopodobny kształt pieca zareje-
strowany na licach ściany S w jednym z pomieszczeń kamienic wokół Wieńca, oprac. Joanna 
Dąbal, 2013 r. 

Fig. 67. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. Possible shape of stove as recorded on faces of S 
wall in one of chambers of tenement houses around the Ring. Prepared by Joanna Dąbal, 2013.
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w Niemczech (Franz 1969: ryc. 295, 322, 462). W opar-
ciu o przeprowadzone badania architektoniczne ustalono 
również, że w każdej kamieniczce (z wyjątkiem pomiesz-
czeń o specjalnym przeznaczeniu, jak np. kuchnia) znaj-
dowało się jedno takie urządzenie. Niewielka powierzch-
nia pomieszczeń (około 15 m2) oraz ich system grzew-
czy potwierdzają bardzo surowy mikroklimat panujący 
na Twierdzy, wymagający ciągłego osuszania i nagrzewa-
nia pomieszczeń. Badania architektoniczne przeprowadzo-
ne w pomieszczeniach (wykop 4 i kuchnia) jednoznacznie 
wykazały, że kamieniczki nigdy nie były ze sobą połączone 
przejściami1 (Dąbal 2015b). Podobnie jak w sytuacji po-
mieszczenia tzw. kuchni wykazano, że stopnie prowadzą-
ce obecnie do wyjścia (wykop 4) pierwotnie były niższe, tak 
więc drzwi musiały być niżej posadowione, a obecnie znaj-
dują się na wysokości poziomu dziedzińca. Jest to kolejna 
przesłanka potwierdzająca różnice poziomów użytkowych 
w wieku XVII i obecnie. 

Badania dziedzińca miały na celu ustalenie jego zago-
spodarowania w części północno-wschodniej i południowej 
oraz ustalenie rodzaju i głębokości poziomów użytkowych 
dziedzińca. W wyniku badań wydzielono XVII-wieczne po-
ziomy użytkowania dziedzińca zachowane tylko w narożni-
ku północno-wschodnim dziedzińca. Są to przemiennie wy-
stępujące żwirki (wapienne lub ze związkami żelaza) prze-
mieszane z piaskiem (ryc. 68). Najwyższy z wydzielonych  

1 Kuchnia była skomunikowana ze spiżarnią.

or Villingen in Germany (Franz 1969: Figure: 295, 322, 
462). Basing on architectural studies it was also noticed 
that there was one such device in each tenement house 
(with the exception of special-purpose rooms, such as 
kitchen). A small floor area (about 15 m²) of the rooms 
and their heating system confirm very strict microclimate 
at the Fortress which required continuous drying and 
heating. Architectural study conducted indoors (Trench 
4 and kitchen) clearly showed that the houses were never 
connected to each other with passages1 (Dąbal 2015b). 
As it has been shown in the case of the kitchen, the steps 
leading out (Trench 4) were originally lower, so the door 
had to be sited lower. At present they are at the level 
of the courtyard. This is another indication confirming 
differences between utility levels in the 17th century and 
now.

Research on the courtyard was done in order to 
determine its development in the north-east and south 
sides, and to determine the type and depth of utility levels. 
It showed 17th -century utility levels of the courtyard 
preserved only in the north-east corner. They are 
alternately occurring grits (with limestone or iron 
compounds) mixed with sand (Fig. 68). The highest level 
was at a depth of 1.29 m above the sea level, which also 
confirms the earlier conclusions regarding the depth of 
the 17th -century utility level. In the 18th century the 

1 Kitchen was connected with pantry

Ryc. 68. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, zarejestrowane powierzchnie głównego dziedzińca Fortu Carré, 2013–
2014, fot. Joanna Dąbal.

Fig. 68. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. Recorded surfaces of the main yard of Fort Carré. Photo by Joanna Dąbal, 2013–2014.

nawierzchnie dziedzińca XVI–XVII wiek
main yard surfaces 16–17th century

nawierzchnie dziedzińca XVIII–XX wiek
main yard surfaces 18–20th century
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poziomów znajdował się na głębokości 1,29 m n.p.m, co 
również potwierdza wcześniejsze wnioski dotyczące głę-
bokości XVII-wiecznego poziomu użytkowego. W wieku 
XVIII poziomem użytkowym dziedzińca była nawierzchnia 
piaskowa uchwycona w trzech punktach dziedzińca w czę-
ści wschodniej (wykop 7, wykop 3) oraz w części południo-
wej (wykop 1). Ustaleniem wymagającym dalszej weryfi-
kacji (w odniesieniu do XVIII wieku) jest głębokość pozio-
mów XVIII-wiecznych względem młodszych nawarstwień. 
Poziomy XVIII-wieczne rejestrowano na głębokości około 
1,40 m n.p.m. We wszystkich punktach, a przede wszyst-
kim w wykopie 7, poziomy XIX-wieczne zarejestrowano od 
głębokości 1,79 m n.p.m. Wskazuje to, że aktywność bu-
dowlana polegająca na podwyższeniu poziomu użytkowego 
dziedzińca miała miejsce w XIX wieku. Na obecnym etapie 
potwierdzają to również obserwacje dotyczące podwyższe-
nia poziomu południowej pochylni. Wśród poziomów użyt-
kowych XIX-wiecznych wyróżniono nawierzchnie żwiro-
we (z żwirków żelazistych) oraz nawierzchnie brukowane 
(ryc. 68). Z nawierzchni żwirowych w części północno-za-
chodniej dziedzińca oraz południowej pozyskano liczne po-
ciski, w tym pociski szkoleniowe (por. Nowak 2015). Wy-
różniono dwa zasięgi nawierzchni brukowanych. Pierwszy 
obejmował część placu od strony budynku Koszar, sięga-
jąc około 10 m. Druga powierzchnia brukowana znajdo-
wała się wokół Kamienic, sięgając około 2,5 m szeroko-
ści (ryc. 69). Wokół Kamienic Wieńca bruk wykonany jest 
z kamieni otoczaków, natomiast na dziedzińcu wykonano 
go z kamienia ciosanego i z otoczaków.

utility level of the courtyard was a sand surface captured 
in three points of the courtyard in the eastern part (Trench 
7, Trench 3) and in the southern part (Trench 1). What 
still requires further verification (in relation to the 18th 
century) is the depth of the levels of the 18th century in 
relation to the younger strata. Levels of the 18th century 
were recorded at a depth of approximately 1.40 m above 
the sea level At all points, and most of all in Trench 7, the 
19th century levels were recorded at the depth of 1.79 m 
above the sea level. This indicates that construction 
activity consisting in increasing the utility level of the 
courtyard took place in the 19th century. At the present 
stage this is also confirmed by the observations on the 
elevation of the southern ramp. Among 19th century 
utility levels we can distinguish gravel surfaces (with 
ferruginous grits) and paved surfaces (Fig. 68). From 
gravel surfaces in the north-west and the south side of 
the courtyard a number of bullet shells were acquired, 
including training ones (compare: Nowak 2015). Two 
ranges of cobbled pavement were differentiated. The first 
part, about 10 m wide, covered the square on the side 
of the Barracks building. The second, about 2.5 meters 
wide was paved around tenement houses (Fig 69). The 
surface around tenement houses in the Ring is made of 
stone pebbles, while in the courtyard the surface is made 
of hewn stone and pebbles.

linia krawędzi wykopu / trench linia kamieni / stone

0 50 m

Plan współczesny / Plan of modern city

wykop / trench 5

wykop / trench 6

Ryc. 69. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, rekonstrukcja zasięgu brukowanej nawierzchni wokół kamienic Wieńca, 
oprac. Joanna Dąbal, 2013 r.

Fig. 69. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. Reconstruction of the scope of the cobbled surface surrounding tenement houses.
Prepared by Joanna Dąbal, 2013.
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Ryc. 70. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, wykop 2, rekonstrukcja 3D XIX-wiecznej zabudowy mieszkalnej Fortu, 
oprac. Joanna Dąbal, 2013 r. 
Fig. 70. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. 3D reconstruction of 19th century housing, prepared by Joanna Dąbal, 2013.
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Wyniki badań prowadzonych na dziedzińcu pozwa-
lają także sformułować pierwsze tezy dotyczące jego za-
gospodarowania. Pozostałością najstarszej fazy zagospo-
darowania przestrzeni dziedzińca są dwie warstwy ka-
mieni zadokumentowane w wykopie 2. Lokalizacja ka-
miennego pasa uchwyconego na szerokości około 2,5 m 
nie jest układem naturalnym. Z warstwy nie pozyskano 
materiałów umożliwiających datowanie. Bardzo trudno 
o jednoznaczną interpretację odkrycia. Pozycja straty-
graficzna warstw kamieni wskazuje, że zostały one uło-
żone przed początkiem XVII wieku. Jedyna znana ze źró-
deł historycznych konstrukcja z okresu XVI wieku to ka-
mienno-drewniany blokhauz. Jednak bez określenia za-
sięgu i pełnego narysu kamiennego nasypu nie sformu-
łowano ostatecznej interpretacji odkrycia. Podobna sytu-
acja dotyczy zadokumentowanych w wykopach 2 i 7 doł-
ków posłupowych rozmieszczonych na osiach WE i NS 
(Dąbal 2015a: ryc. 22). Odnotowano je na poziomie se-
kwencji warstw stanowiących najstarszą XVII-wieczną 
nawierzchnię dziedzińca. Stan zachowania konstruk-
cji nie pozwolił na jej pełną interpretację na obecnym 
etapie. Biorąc pod uwagę ich rozmieszczenie i chrono-
logię można przypuszczać, że jest to forma drewnianej 
palisadowej zabudowy – być może współfunkcjonującej 
z drewnianą zabudową w okresie, w którym według źró-
deł historycznych istniał blokhauz. Jednak na obecnym 
etapie interpretacja tych odkryć pozostaje otwarta. 

Kolejnym elementem zabudowy dziedzińca jest za-
budowa wzdłuż pochylni północnej, przy Bastionie 
Ostroróg. W oparciu o wyniki badań stwierdzono ist-
nienie przynajmniej trzech budynków. Pozostałości 
pierwszego, najsłabiej zachowanego budynku powiąza-
no z okresem XVII do początku XVIII wieku. Jego obec-
ność potwierdza jedynie regularna powierzchnia ce-
glana oraz negatywy drewnianych pali zarejestrowa-
ne w profilu. Druga zabudowa wiąże się także z obiek-
tem – prawdopodobnie o konstrukcji szkieletowej, zna-
nym z planów z 1760 roku. Z tej fazy zabudowy zacho-
wał się fundament oraz warstwa destrukcyjna, zawie-
rająca liczne materiały budowlane i organikę. W świe-
tle obecnych ustaleń budynek został zniszczony przed 
1765. Po 1765 roku na analogicznym narysie powstaje 
budynek, którego pozostałości zachowały się w pełnym 
narysie (ryc. 70). Jest to budynek o powierzchni użytko-
wej około 14 m2, z zachowaną w części wschodniej pod-
stawą pieca. Do wejścia budynku prowadziły schody, 
znajdujące się od południa. Ostatni budynek funkcjonu-
je do pierwszej ćwierci XX wieku, ale zostaje zniszczony 
przed latami 20.–30. 

Kolejne zagadnienie związane z zagospodarowaniem 
przestrzeni dziedzińca dotyczy dostępu do wody pitnej. 
W świetle licznych źródeł ikonograficznych na terenie 
Fortu znajdowały się trzy ujęcia wody na głównym dzie-
dzińcu, w pobliżu Domu Artylerzysty w południowej czę-
ści dziedzińca i na małym dziedzińcu Wieńca. Do dzisiaj 
zachowane są dwa ujęcia wewnątrz Wieńca i na głów-
nym dziedzińcu. W efekcie przeprowadzonych badań 
odsłonięto trzecie ujęcie wody, zarejestrowane w postaci  

The results of research conducted in the courtyard also 
allow to formulate the first thesis concerning its management. 
The remains of the oldest phase of development of the 
courtyard are two layers of stones, documented in Trench 
2. The location of the stone belt at a width of approximately 
2.5 m is not a natural arrangement. No material which 
would allow dating was obtained from the layer. It is 
very difficult to interpret the findings unambiguously. 
Stratigraphic position of the layers of stones indicates that 
they were laid before the beginning of the 17th century. The 
only construction known from historical sources coming 
from the 16th century is a stone and wood blockhouse. 
However, without specifying the range and full scratch of the 
stone embankment no final interpretation of the findings 
was set. A similar situation applies to the documented in 
Trenches 2 and 7 pole holes placed along the WE and NS 
axes (Dąbal 2015a: Figure: 22). They were reported at the 
level of the sequence of layers constituting the oldest 17th 
century courtyard pavement. The condition of the structure 
did not allow for the full interpretation at this stage. Given 
their location and chronology it can be assumed that it 
is a form of wooden palisade – perhaps coexisting with 
wooden houses in the period when, according to historical 
sources, the blockhouse existed. However, at the present 
stage, the interpretation of these findings remains open.

Another element in the courtyard is the building along 
the north ramp at Ostroróg Bastion. Basing on the results 
of studies, the existence of at least three buildings was 
determined. The remains of the first, the least preserved 
building were associated with the period of the 17th to 
the early 18th century. Its presence is only confirmed by 
the regular brick surface and wood negatives registered 
in the profile. The second building is also associated with 
the construction – it was probably timber-framed, known 
from plans from 1760. From this phase of building the 
only preserved parts are the foundation and destructive 
layer containing numerous building materials, and 
organic matter. In the light of the current findings, the 
building was destroyed before 1765. After 1765 a new 
building was erected on the same outline (Fig. 70). Its 
remains are preserved in full outline. It is a building 
of   about 14 m² with the base of the stove preserved in 
the eastern part. The building could be entered through 
a flight of stairs located to the south. The last building 
served till the first quarter of the 20th century, but was 
destroyed before 20s/30s.

Another issue associated with the development of 
the courtyard is related with access to drinking water. 
According to numerous iconographic sources there 
were three water intake points in the Fort – in the main 
courtyard, near the Cannoneer’s House in the southern 
part of the courtyard and in the small courtyard of the 
Ring. Two of them are preserved till our times – inside 
the Ring and in the main courtyard. Research exposed 
the third water intake, registered in the form of a brick 
casing of outer diameter of 1.8 m (Fig. 71). The backfilling 
of the intake is associated with the fire in 1893. All finds 
obtained from the rubble are dated to this year.
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murowanej cembrowiny o średnicy zewnętrznej 1,8 m 
(ryc. 71). Zasypanie studni wiąże się z pożarem w 1893 
roku. Wszystkie zabytki pozyskane z zasypiska datowa-
ne są do tego roku. 

Ostatnia podjęta problematyka związana z Fortem Car-
ré dotyczy badań pierwszej kondygnacji Wieńca (Zbierski 
1970; Hirsch 2000). Na obecnym etapie zaawansowania 
prac odsłonięto i zadokumentowano trzy znane częścio-
wo z wcześniejszych badań korytarze, ustalając ich peł-
ny przebieg i wymiary (Zbierski 1970). Nowym spostrze-
żeniem w kontekście prowadzonych tam wcześniej ba-
dań jest odnotowany fakt braku sklepienia nad przejściem 
określanym jako poterna skierowana ku Wiśle (W). Ma-
jąc na uwadze konstrukcję Wieńca i całego Fortu w jego 
XVI/XVII-wiecznej formie można przypuszczać, że pier-
wotny zamysł inżynieryjny umocnień był inny od zacho-
wanego do dzisiaj. 

  

The final issue related to Fort Carré which was 
undertaken in the course of research applies to the 
first floor of the Ring (Zbierski 1970; Hirsch 2000). 
At the current stage of research, three passageways 
partially known from earlier studies were exposed and 
documented, setting their full course and dimensions 
(Zbierski 1970). New observation in the context of 
earlier research conducted there is a recorded fact of no 
vault over the passageway known as ‘postern’, directed 
towards the Vistula (W). Therefore, we can take the 
challenge to reformulate the thesis on the lower floor of 
the Ring and its purpose. It might not have been a hidden 
or secret escape route out of the Fort, but a remnant of 
the lower tier open initially to an existing embankment 
along the western curtain of the Fort. Bearing in mind 
the chronology of the Ring and the whole Fort in the 
16th/17th century, it can be assumed that the original 
engineering plan of fortification was different from the 
one preserved until today.

Ryc. 71. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, pomiary odsłoniętej studni (M119) skalibrowane z archiwalnym Planem 
Schmidta z 1786 r. (ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej PAN, inw. C I 53.37) przedstawione w kontekście XVIII-wiecznych ujęć wody Fortu 
Carré, oprac. Patryk Muntowski, Joanna Dąbal, Tadeusz Widerski, 2015 r.

Fig. 71. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. Measurements of the unearthed well (M119), calibrated with the historical Schmidt plan 
from 1786 (Polish Academy of Sciences Library in Gdańsk, inv. no. C I 53.37) in context of 18th century water intakes of Fort Carré. 
Prepared by Patryk Muntowski, Joanna Dąbal and Tadeusz Widerski, 2015.
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Wartownie	
W świetle źródeł kartograficznych na obszarze Twier-

dzy Wisłoujście w XVIII i XIX wieku znajdowały się czte-
ry wartownie2. Dwie z nich zlokalizowane były od południa 
Fortu, kolejne dwie od wschodu. Po stronie południowej 
do dzisiaj zachowała się jedna z nich (ryc. 72). Wartownie 
określane z języka francuskiego kordegardami (fr. corps de 

2 Mogło ich być sześć, ale dwie znane są tylko z jednego planu 
z około 1711 roku (APG 300 MP/16/675).

Guard-houses
According to cartographic sources in the area of   the 

Wisłoujście Fortress in the 18th and 19th century, there 
were four guardhouses2. Two of them were located in 
the southern part of the Fort, two others from the east. 
One of them can still be seen on the south side (Fig. 72). 
Guardhouses named from French ‘kordegarda’ (Fr. Corps 

2 Or 6 guardhouses, yet 2 are only known from one plan from 1711 
APG 300 MP/16/675

Ryc. 72. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, Szaniec Wschodni, zachowana Wartownia Południowa: 1 – widok 
od N, 2 – widok wnętrza od NE, 2014, fot. Joanna Dąbal.

Fig. 72. Gdańsk, Wisłoujście Fortress. Eastern Sconce, the preserved Southern Guardhouse. 1 – seen from 
N. 2 – the inside seen from NE, 2014. Photo by Joanna Dąbal,

1

2
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garde) lub z języka niemieckiego odwachami (niem. Haup-
twache) były wielofunkcyjnymi budynkami warty wojsko-
wej lub policyjnej. Wartownie lokalizowane były przy przej-
ściach lub traktach komunikacyjnych budowli obronnych 
lub pałaców. Pomieszczenia wewnątrz Wartowni spełnia-
ły wiele funkcji – składowano w nich broń, znajdowały 
się tam pomieszczenia do odpoczynku załogi lub wydzie-
lano w nich więzienie, jak przykładowo w wybudowanym 
w latach 1783–1787 Odwachu w Poznaniu lub Wartow-
ni w Srebrnej Górze (zbudowana około 1774) (Podruczny 
2011: 220–223). 

Wśród zachowanych do dzisiaj obiektów europejskich 
przykładowo można wymienić kordegardę w Maubeu-
ge, wybudowaną w 1683 roku według myśli fortyfikacyj-
nej Sebastiana Vaubana, kordegardę w Twierdzy Akershus 
w Oslo, wybudowaną w 1751 roku czy wzniesioną w 1794 
kordegardę w Bergen. Wartownie lokalizowano szczegól-
nie intensywnie we francuskich XVIII-wiecznych projek-
tach militarnych. 

W efekcie badań prowadzonych w latach 2013 i 2014 
na terenie Twierdzy Wisłoujście odsłonięto pozostałości 
dwóch Wartowni określonych jako Południowo-Wschod-
nia i Północno-Wschodnia. Obie wartownie zlokalizowa-
ne były w odległości około 23 metrów od siebie w układzie 
kleszczowym, asymetrycznie względem wejścia prowadzą-
cego do Fortu. Wartownie, w tym jedna w rzucie L-kształt-
na, o powierzchni 60 m2, posiadały przynajmniej dwa po-
mieszczenia wewnętrzne. Oba obiekty, podobnie jak zacho-
wana wartownia od strony południowej, sklepione były ko-
lebką. W oparciu o pozyskane z dokumentacji dane od-
tworzono poziomy posadowienia posadzek obu Wartow-
ni, znajdujące się na głębokości 0,30 m n.p.m. W oparciu 
o informacje z wykopu 8 brukowana droga funkcjonująca 
przy Wartowni Północno-Wschodniej ułożona była na głę-
bokości około 1,40 m n.p.m. Powyższe parametry wskazu-
ją, że posadzki Wartowni znajdowały się ponad 1 m pod 
ziemią (ryc. 73). Oba budynki wewnątrz pomieszczeń po-
siadały infrastrukturę grzewczą (Dąbal 2015a). Pomiesz-
czenia były na bieżąco konserwowane, o czym świad-
czą tynk i warstwy malarskie pokrywające ściany (Dąbal,  

de garde) or from German ‘odwach’ (Ger. Hauptwache) 
were multipurpose buildings for the military or police. 
They were usually located at the crossings or roads, 
in defensive structures or palaces. The rooms inside 
served many functions. They were used for storing arms, 
for crews to rest or were isolated prison space as, for 
example, guardhouse (‘odwach’) in Poznan, built in the 
years 1783–1787 or guardhouse in Srebrna Góra (built in 
1774) (Podruczny 2011: 220–223) .

Among European constructions preserved till our 
times we can mention guardhouse (‘kordegarda’) in 
Maubeuge built in 1683 according to the principles 
of Sebastian Vauban, guardhouse (‘kordegarda’) at 
Akershus Fortress in Oslo, built in 1751, and guardhouse 
in Bergen, erected in 1794. Guardhouses were located 
intensively in the 18th -century French military projects.

As a result of research conducted in 2013 and 2014 on 
the Wisłoujście Fortress the remains of two Guardhouses 
were exposed, and identified as Southeast and Northeast. 
Both guardhouses were located at a distance of about 
23 meters from each other, in tenaille arrangement, 
asymmetrically with respect to the entrance leading to 
the Fort. The guardhouses, one of them L-shaped, with 
an area of   60m², have at least two rooms. Both objects, as 
well as the one preserved on the south side, were closed 
by a barrel vault. Basing on the documentation obtained 
from the research the levels of both floors of guardhouses 
located at a depth of 0.30 m. above the sea level were 
reconstructed. According to information from Trench 
8 the communication duct operating at Northeastern 
Guardhouse was placed at a depth of approximately 
1.40 m above the sea level. These parameters indicate 
that the floor of the Guardhouse was over 1 m below 
ground (Fig. 73). Both buildings have indoor heating 
infrastructure (Dąbal 2015a). The premises were 
maintained on a regular basis as evidenced by layers of 
plaster and painting on the walls (Dąbal, Szczepanowska 
2015). The last layer of black and ocher refers to the 
imperial army of 1888–1918 (Dąbal, Szczepanowska 
2015). At the current stage of research the time of 

1,40 m n.p.m. / m a.s.l.
bruk / sett

wylewka wapienna
lime mortar

0,30 m n.p.m. / m a.s.l. posadzka / brick floor

1,20 m n.p.m. / m a.s.l.

Ryc. 73. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, wykop 9, Wartownia Południowo-Wschodnia, rekonstrukcja poziomów 
użytkowych, oprac. Joanna Dąbal, 2015 r.

Fig. 73. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. Trench 9. South-Eastern Guardhouse. Reconstruction of utility levels. Prepared by Joanna 
Dąbal, 2015. 
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Szczepanowska 2015). Ostatnia kolorystyka ścian, czarno-
ugrowa, nawiązuje do wojsk cesarskich z lat 1888–1918 
(Dąbal, Szczepanowska 2015). Na obecnym etapie badań 
czas wzniesienia Wartowni określono na pierwszą ćwierć 
XVIII wieku. Najstarszym planem przedstawiającym loka-
lizację Wartowni jest plan Jana Charpentiera z około 1711 
roku (APG 300 MP/16/675). Trudno rozstrzygnąć, czy plan 
przedstawia stan faktyczny, czy projekt lokalizacji Wartow-
ni, ponieważ jest to odwzorowanie prezentujące redukcję 
Szańca Wschodniego (Bukal 2012: 236). Prawdopodobny 
czas zniszczenia budynków określono w oparciu o datowa-
nie źródeł ruchomych z zasypiska na początek XX wieku 
(Dąbal 2015a). Na podstawie planu z 1845 roku wiemy, 
że oba budynki istniały w połowie XIX wieku (Geheimes 
Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz w Berlinie, sygnatu-
ra B70.101). Fotografie lotnicze z lat 1920/30. pokazują już 
badany obszar jako zniwelowany (Zbiory Instytutu Herde-
ra w Marburgu, nr inw. 58311, fot. Firma Hansa-Luftbild, 
1920/30). W literaturze z zakresu badań gdańskich nowo-
żytnych fortyfikacji nie podejmowano do tej pory szerzej za-
gadnień związanych z umocnieniami w wieku XVIII (Bu-
kal 2006: 45; 2012: 178, 236). W literaturze przyjmuje się, 
że wojna z Rosją, a następnie z Rzeszą w znaczący sposób 
ograniczyła przedsięwzięcia budowlane również w Wisło-
ujściu (Bukal 2006:45). Jest to problematyka wymagająca 
dalszych studiów, przede wszystkim źródeł archiwalnych. 
Rozwinięcia wymagają zagadnienia związane z pracami 
francuskich architektów działających na terenie Gdańska. 
Lokalizacja Wartowni wiąże się z szczególną ochroną trak-
tów komunikacyjnych. Dwie badane archeologicznie broni-
ły dostępu do Fortu drogą lądową, dwie od południa strze-
gły zapewne komunikacji wodnej. Warto zwrócić uwagę, że 
przy okazji budowy Wartowni usprawniono również użyt-
kowanie traktów komunikacyjnych, wykonując sieć bruko-
wanych dróg. Kwestia ta musiała być wyjątkowo istotna dla 
komfortu przemieszczania się po terenie, a przy tym tak-
że kosztowna. Do tej pory nie zwracano również uwagi na 
kwestię regulacji nabrzeży i ewentualnej przystani dla stat-
ków w obrębie Twierdzy. Wzmocnione straże od południa 
Fortu oznaczają lokalizację wciąż dynamicznie działającej 
przystani przy Bastionie Wiślanym. 

Szaniec Wschodni 
Badania na terenie Szańca Wschodniego skupiły się 

wokół dwóch zagadnień: rozpoznania stratygrafii tego ob-
szaru oraz weryfikacji lokalizacji kościołów pw. św. Olafa. 

Pierwszy raz w historii badań archeologicznych podjęto 
rozpoznanie nasypu Szańca Wschodniego w rejonie Bastio-
nu Wiślanego. W efekcie przeprowadzonych prac potwier-
dzono chronologię powstania nasypu na XVII wiek oraz jego 
niwelację w pierwszej połowie XVIII wieku (Dąbal 2015a). 
Określono także wysokości bezwzględne starszego nasypu 
(w rejonie Bastionu Wiślanego) odsłoniętego od głębokości 
2,30 do 3,20 m n.p.m. W świetle źródeł archiwalnych Sza-
niec Wschodni powstał prawdopodobnie w okresie pomię-
dzy 1611 a 1622 (Bukal 2012: 234). Na początku XVIII 
wieku dokonano jego redukcji (Bukal 2012: 236). W efek-
cie prac archeologicznych ustalono, że pierwszej zabudowy 

constructing the Guardhouse was determined for the 
first quarter of the 18th century. The oldest plan showing 
the location of the Guardhouse is the plan of John 
Charpentier from about 1711 (APG 300 MP/16/675). 
It is difficult to decide whether the plan represents the 
facts or just the project for the location of Guardhouse, 
as it is a representation showing the reduction of Eastern 
Sconce (Bukal 2012: 236). Basing on the dating of mobile 
sources from the rubble, the probable time of destruction 
of the buildings was set at the beginning of the 20th 
century (Dąbal 2015a). The plan from 1845 shows 
that both buildings existed in the mid-19th century 
(Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in 
Berlin, signature B70.101). Aerial photographs from the 
years 1920 to 1930 already show the researched area as 
leveled (Collections of the Herder Institute in Marburg, 
inv. 58311, phot. Hansa-Luftbild, 1920/1930). In the 
literature of research on Gdańsk modern fortifications 
there are no broader issues relating to the fortifications in 
the 18th century (Bukal, 2006: 45; 2012: 178, 236). It is 
assumed in literature that the war with Russia, and then 
the Reich significantly reduced construction projects also 
at Wisłoujście (Bukal, 2006: 45). This issue requires 
further study primarily of archival sources. Issues related 
to the activities of French architects working in Gdańsk 
require further development. The location of Guardhouse 
is associated with special protection of communication 
routes. The two Guardhouses under archeological 
investigation prohibited access to the Fort by land, two 
in the south probably supervised water transport. It is 
worth noting that during construction of Guardhouses 
the use of communication routes was also improved by 
building a network of paved roads. This issue must have 
been extremely important for the comfort of movement on 
the premises, and at the same time expensive. So far, no 
attention was paid to the regulation of quays and possible 
harbor for ships within the Fortress. Reinforced guards 
to the south of Fort meant the location of dynamically 
operating marina at the Vistula Bastion

Eastern Sconce
Research in the Eastern Sconce focused on two 

issues: recognition of the stratigraphy of the area 
and verification of the location of St. Olaf’s church. 
For the first time in history of archaeological research 
recognition of the embankment of Eastern Sconce in 
the region of the Bastion Wiślany (Vistula Bastion)
was undertaken. As a result of the work carried out the 
chronology of creation of the embankment to the 17th 
century and its leveling carried out in the first half of the 
18th century were confirmed (Dąbal 2015a). Also altitudes 
of the older embankment (in the area of   the Vistula 
Bastion), exposed to the depth of 2.30 to 3.20 m. above 
the sea level were specified. According to archival sources 
Eastern Sconce was probably built in the period between 
1611and 1622 (Bukal 2012: 234). It was then reduced at 
the beginning of the 18th century (Bukal 2012: 236). As 
a result of archaeological work it has been established that 
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nasypu w badanym obszarze dokonano w początkach XIX 
wieku od poziomu 3,30 m n.p.m., natomiast poziom użyt-
kowy funkcjonującego w tym czasie budynku znajdował się 
na głębokości 3,57 m n.p.m. (Dąbal 2015a). 

Drugim punktem rozpoznania stratygrafii Szańca był 
rejon Bastionu Świński Łeb. Najstarsze zarejestrowane na-
warstwienia tego terenu datowano na wiek XVII (Dąbal 
2015a). Zabudowa murowana tego obszaru została znisz-
czona w pierwszej połowie XVIII wieku. Teren został inten-
sywnie przekształcony na początku XIX wieku, co w dużej 
mierze spowodowało zniszczenia starszych nawarstwień 
(Dąbal 2015a). W wyniku przeprowadzonych badań od-
słonięto fundament prawdopodobnie budynku XIX-wiecz-
nych koszar orientowanego na osi WE. Lokalizacja budyn-
ku znana jest z planu z 1845 roku (Geheimes Staatsarchiv 
Preußischer Kulturbesitz w Berlinie, sygnatura B70.101). 

Drugim z celów badań przeprowadzonych na tere-
nie Szańca była weryfikacja dwóch lokalizacji kościoła 
pw. św. Olafa. Badane lokalizacje wiązały się z obiektami 
XVII- i XIX-wiecznymi. 

Historia kaplicy i kościoła pw. św. Olafa na Wisłoujściu 
nie została do tej pory szczegółowo zbadana z perspektywy 
źródeł historycznych. W literaturze funkcjonuje wiele nie-
zweryfikowanych, nie do końca precyzyjnych danych, któ-
re wraz z wieloma informacjami popularyzowanymi w pra-
sie tworzą bardzo niespójny obraz (Boehnke 1929; Deurer 
2003). 

W opracowaniach dotyczących problematyki kultu 
skandynawskich świętych na Pomorzu oraz fortyfikacji 
tego obszaru odnajdujemy krótkie wzmianki na temat ka-
plicy i kościoła pw. św. Olafa w Wisłoujściu (Gąssowska 
2008: 194; 2012: 62; Bukal 2012: 235–236). Św. Olaf, król 
norweski w latach 1015–1030, stał się w średniowiecz-
nej hanzeatyckiej Europie patronem żeglarzy (Gąssowska 
2012). Kult św. Olafa oraz świątynie pod tym wezwaniem 
rozprzestrzeniły się w okresie średniowiecza w Skandyna-
wii, na Wyspach Brytyjskich oraz w rejonie południowe-
go Bałtyku, po Nowogród (Grüner 1996; 1998; Gąssow-
ska 2002; 2012). Nieznana jest data założenia pierwszej 
kaplicy św. Olafa w Wisłoujściu. Istnienie kaplicy pod tym 
wezwaniem znajduje potwierdzenie dopiero w roku 1476 
(Gąssowska 2008: 194). Z planów i rycin obszaru Twier-
dzy znane są przynajmniej trzy późniejsze przybliżone lo-
kalizacje kościołów pod wezwaniem św. Olafa. Dwie z lo-
kalizacji poddano wstępnej weryfikacji archeologicznej. 
Pierwszą badaną lokalizacją jest budynek umiejscowiony 
w rejonie Bastionu Świński Łeb, zobrazowany na planie 
Strakowskiego z 1673 roku (APG 300 MP/16/503) (ryc. 
74). W oparciu o przeprowadzoną kalibrację historycznej 
mapy z współczesnym planem katastralnym Gdańska wy-
kop archeologiczny lokalizowano w poszukiwaniu części 
fundamentu kościoła o rzucie herbu Gdańska i przewidy-
wanych wymiarach 30x19 m. W wyniku badań natrafio-
no na fundament odpowiadający lokalizacji kościoła św. 
Olafa na planie. Orientacja odsłoniętego muru jest zgodna 
z orientacją kościoła. Na planach z wcześniejszych i póź-
niejszych lat w badanym rejonie Szańca nie zweryfikowa-
no istnienia innych, analogicznie orientowanych obiektów. 

the first construction on the embankment in the studied 
area was done in the early 19th century, from the level of 
3.30 m above the sea level, while the utility level of the 
building functioning at that time was located at a depth of 
3.57 m above the sea level (Dąbal 2015a).

The second point of recognition of the stratigraphy 
of the Sconce area was Bastion Świński Łeb Pig’s Head. 
The oldest registered stratification of the area was dated 
to the 17th century (Dąbal 2015a). Brick buildings 
of the area were destroyed in the first half of the 18th 
century. The area was extensively transformed in the 
early 19th century, largely causing the destruction of 
older strata (Dąbal 2015a). As a result of the research 
the foundations of a building – probably 19th century 
barracks – oriented along WE axis were exposed. The 
location of the building is known from the plans from 
1845 (Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz 
in Berlin, signature B70.101).

Another of the objectives of the research conducted at 
the Sconcewas the verification of two possible locations 
of St. Olaf’s church. The examined locations were 
associated with objects from the 17th and 19th centuries.

The history of the chapel and St. Olaf’s church at 
the Wisłoujście Fortress has not yet been examined in 
detail from the perspective of historical sources. In the 
literature there are many unverified, not entirely accurate 
data, which, along with lots of information popularized 
in the press, create a very inconsistent picture (Boehnke 
1929; Deurer 2003).

In studies on issues of Scandinavian cult of saints in 
the Pomerania region and fortifications of this area we 
find a brief mention of the chapel and church of St. Olaf 
in Wisłoujście (Gąssowska, 2008: 194; 2012: 62; Bukal 
2012: 235–236). St. Olaf, the king of Norway between 1015 
and1030, became patron saint of sailors for the medieval 
Hanseatic Europe (Gąssowska 2012). In the Middle Ages 
the cult of St. Olaf and temples dedicated to him spread 
in Scandinavia, the British Isles and in the southern Baltic 
Sea to the Novgorod (Gruner, 1996; 1998; Gąssowska, 
2002; 2012). The time of construction of the first chapel 
of St. Olaf at Wisłoujście is not known. The existence 
of a chapel under this name is only proven in 1476 
(Gąssowska, 2008: 194). From the plans and drawings of 
the Fortress area at least three subsequent approximate 
locations of the churches of St. Olaf can be inferred. Two 
of the locations have preliminary undergone archaeological 
verification. The first probable building is located in the 
area of   Świński Łeb Bastion Pig’s Head depicted on the 
plan by Strakowski in 1673 (APG 300 MP/16/503) (Fig. 
74). Basing on the conducted calibration of historical 
maps with the contemporary land register of Gdańsk, 
the archaeological excavation was located in search of 
part of the foundations of the church on a floor plan that 
would be projection of the coat of arms of Gdańsk, of 
anticipated dimensions 30×19m. The research discovered 
the foundation corresponding to the location of the church 
of St. Olaf on the plan. Orientation of the exposed wall is 
consistent with the orientation of the church. Plans from 
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Ryc. 74. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, pomiary odsłoniętych fundamentów skalibrowane z: 1 – fragmentem planu 
Strakowskiego z 1673 roku (APG 300 MP/16/503), 2 – fragmentem planu z 1845 roku (Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz 
w Berlinie, sygnatura B70.101), oprac. Patryk Muntowski, Joanna Dąbal, Tadeusz Widerski, 2015 r.

Fig. 74. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. Measurements of unearthed foundations, calibrated with: 1 – fragment of Strakowski’s 
plan from 1673 (APG 300 MP/16/503), 2 – fragment of 1845 plan (Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin, signature 
B70.101). Prepared by Patryk Muntowski, Joanna Dąbal and Tadeusz Widerski, 2015.
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Do pełnej, precyzyjnej identyfikacji fundamentów na obec-
nym etapie brakuje danych źródłowych. Nieliczny materiał 
zabytkowy z wkopu jest bardzo niecharakterystyczny, cho-
ciaż wykazuje cechy typowe dla wyrobów z drugiej połowy 
XVII wieku. Nie jest również pewny moment zniszczenia 
obiektu przedstawionego jeszcze na rycinach z pierwszej 
połowy XVIII wieku (MHMG/I/994) (ryc. 75). W oparciu 
o także i w tym przypadku nieliczne źródła archeologicz-
ne czas zniszczenia obiektu określono szeroko od drugiej 
połowy XVIII po początek XIX wieku (Dąbal 2015a). Na 
obecnym etapie nie zdołano uzyskać bardziej szczegóło-
wych danych. Przedstawione informacje, wykazujące czę-
ściową zgodność, ale jeszcze wciąż zbyt duże pole niedo-
precyzowania, szczególnie w zakresie chronologii, na obec-
nym etapie pozwalają jedynie wysunąć przypuszczenie, że 
odsłonięty fundament zarejestrowany w historycznej loka-
lizacji kościoła św. Olafa może być jego pozostałością. 

Druga weryfikowana lokalizacja kościoła św. Olafa 
dotyczy obszaru w pobliżu Bastionu Wiślanego (ryc. 74). 
Poszukiwania prowadzono w oparciu o plan Wisłoujścia 
z 1845 roku (Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kultur-
besitz w Berlinie, sygnatura B70.101). Problematyka umiej-
scowienia tego kościoła wiąże się z danymi przytaczany-
mi w literaturze o istnieniu w tym miejscu dwóch budyn-
ków kościołów w XVIII (zniszczony w 1807) i XIX wieku  

earlier and later years in the studied region of Sconce do not 
verify the existence of other similarly oriented objects. We 
lack source data for the full and accurate identification of 
the foundations at this stage. Scant historical material from 
the excavation is very uncharacteristic although it exhibits 
features typical of the second half of the 17th century. It 
is also not certain when the destruction of the object, still 
represented in the sketches from the first half of the 18th 
century, took place (MHMG/I/994) (Fig. 75). Basing on the 
few archaeological sources, the time of destruction of the 
object was defined broadly for the second half of the 18th 
to the early 19th century (Dąbal 2015a). At this stage of 
research it was impossible to obtain more detailed data. 

The information presented shows partial compliance. 
Yet there is still a very large amount of imprecision, 
especially in terms of chronology. At this stage it only 
allows to put forward the assumption that the exposed 
foundation registered in the historical location of the 
church of St. Olaf may be its actual remains.

The second possible location of the church still to be 
verified concerns the area near the Vistula Bastion (Fig. 74). 
The research was based on the plan of Wisłoujście from 
1845 (Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in 
Berlin, signature B70.101). The issue of the location of this 
church is associated with the data recited in the literature 

Ryc. 75. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, kościół św. Olafa widoczny na grafice Christiana Winckler, Widok Twierdzy Wisłoujście, 
1. poł. XVIII w. (zbiory Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, sygnatura: MHMG/I/994).

Fig. 75. Gdańsk, Wisłoujście Fortress. St. Olaf’s church on Christian Winckler’s print, 1st half of 18th century (collection of 
Historical Museum of Gdańsk, signature MHMG/I/994).
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(wybudowany w 1823) (Deurer 2003). Kościół XVIII-
wieczny przedstawiony został w weryfikowanej lokalizacji 
na planie Schmidta z 1786 (Kulczykowski, Kubus 2015). 

W efekcie badań odsłonięto część fundamentu ścia-
ny południowej kościoła św. Olafa. Badania archeologicz-
ne nie potwierdziły w tym miejscu lokalizacji innych niż 
wzmiankowane pozostałości zabudowy (Dąbal 2015a). Na 
obecnym etapie nie uściślono daty wzniesienia badanego 
obiektu. W oparciu o stratygrafię i nieliczny materiał za-
bytkowy chronologię fundamentu określono na początek 
XIX wieku (Dąbal 2015a). Czas zniszczenia kościoła po-
twierdzono na koniec pierwszej połowy XX wieku. 

Wygląd bryły kościoła funkcjonującego do 1945 roku 
pozwalają odtworzyć fotografie oraz litografie z XX wieku 
(ryc. 76). Był to kościół jednokondygnacyjny, jednonawo-
wy, przykryty dachem dwuspadowym, o elewacji zachod-
niej z trójkątnym szczytem z nadświetlem. Od wschodu 
znajdowała się dobudowana druga kondygnacja, zwień-
czona dwuspadowym dachem z ozdobnym gzymsem. Opi-
sany program architektoniczny jest bardzo nietypowy, nie 
odnaleziono analogicznych rozwiązań z podwyższeniem od 
wschodu (Podruczny 2011: 236–251). 

Kościół pod wezwaniem św. Olafa był bez wątpie-
nia wyjątkowym miejscem, wiążącym Wisłoujście z kul-
tem świętych królów skandynawskich, mających tradycje 
w europejskich miastach Hanzy. Studia obiektu wymaga-
ją weryfikacji powielanych do tej pory danych oraz rozwi-
nięcia badań archiwalnych dotyczących młodszych dzie-
jów obiektu. Weryfikacja dwóch lokalizacji kościoła me-
todą wykopaliskową tworzy perspektywy dla dalszych ba-
dań tego obiektu i rozwinięcia programu ochrony zacho-
wanych reliktów. 

about the existence in that site of two buildings of churches 
in the 18th century (destroyed in 1807) and the 19th 
century (built in 1823) (Deurer 2003). An 18th century 
church was presented in this location on Schmidt’s plan 
from 1786 (Kulczykowski, Kubus 2015).

As a result of the research part of the foundation of the 
south wall of St. Olaf’s church was exposed. Archaeological 
research did not confirm other remains in that location than 
the mentioned ones (Dąbal 2015a). At the current stage, 
the date of construction of the object was not specified. 
Basing on the stratigraphy and research of scarce historical 
material the chronology of the foundation was set at the 
beginning of the 19th century (Dąbal 2015a). The time of 
destruction of the church was confirmed to be the end of 
the first half of the 20th century.

The appearance of the building functioning as church 
until 1945 can be reproduced by photos and lithographs 
from the 20th century (Fig. 76). It was a single-storey, 
single-nave church covered with gable roof and the west 
facade with triangular gable and transom window. From 
the east, along the width, the second storey is built with 
gable roof topped with a decorative cornice. The described 
architectural program is very unusual, no similar solutions 
were found with elevation from the east (Podruczny 2011: 
236–251). St. Olaf’s church was undoubtedly a unique site 
connecting Wisłoujście with the cult of saint Scandinavian 
kings having traditions in European Hanseatic cities. 
Studies on the facility require verification of the so far 
duplicated data and the development of archival research 
on more recent history of the object. Verification of the two 
locations of the church by excavation creates prospects for 
further study of this object and developing a program to 
protect the preserved relics.

Ryc. 76. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, kościół św. Olafa na kartce pocztowej z początku XX wieku, 
z kolekcji Tadeusza Zająca.

Fig. 76. Gdańsk, Wisłoujście Fortress. St. Olaf’s church on postcard from the beginnings of 20th century. 
From private collections of Tadeusz Zając.
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Wnioski
Przedstawione wyniki badań archeologicznych, pro-

wadzonych w sezonach 2013 i 2014 w kontekście zago-
spodarowania poszczególnych przestrzeni Twierdzy, są 
pierwszą szerszą ich interpretacją, przyczynkiem do dal-
szych studiów tego zagadnienia. Analiza przestrzenna re-
zultatów podjętych prac jest próbą odpowiedzi na sformu-
łowaną przed badaniami problematykę, dotyczącą zagad-
nień rozwoju infrastruktury oraz technik budowy obiek-
tów Twierdzy. Pomimo skromnego zakresu badań podję-
to próby rozwiązania kilku kluczowych dla założenia kwe-
stii, związanych z poziomami użytkowymi w poszczegól-
nych okresach. Zadokumentowane materialne świadectwa 
zaawansowanej myśli inżynieryjnej ówczesnych budowni-
czych mogą współcześnie posłużyć w doborze materiałów 
używanych do konserwacji nawierzchni czy murów. Przed-
stawione wyniki zawierają także pierwsze dane dla niepo-
ruszanych do tej pory w kontekście Twierdzy zagadnień 
związanych z zaopatrzeniem w wodę, magazynowaniem, 
lub też ogrzewaniem pomieszczeń budynków całego zało-
żenia. Nowe są zawarte w pracy informacje na temat loka-
lizacji zapomnianego już w Gdańsku kościoła św. Olafa. 
Pełna świadomość wartości obiektów i wynikająca z tego 
chęć ochrony założenia wiąże dalsze prace archeologiczne 
przy obiekcie z programem konserwatorskim. Zaprezento-
wane źródła stanowią przyczynek do rozwijania studiów 
zasygnalizowanej w pracy problematyki. 

Conclusions
The results of archaeological research in the seasons 

of 2013 and 2014 in the context of the development of 
individual spots in the Fortress are the first of their broader 
interpretation, a contribution to the further study of this 
issue. Spatial analysis of the results of work undertaken 
is an attempt to answer questions formulated before, 
concerning the issues of infrastructure development and 
techniques of construction of the Fortress. Despite the 
modest research range, attempts were undertaken to 
resolve several key issues related to the establishment 
of levels of utility in each period. Documented material 
evidence of advanced engineering thought of builders of 
that time may be used today in the selection of materials 
used for maintenance of surfaces or walls. The presented 
results of research include the first data about issues 
not addressed so far in the context of the Fortress, such 
as water supply, storage or heating of buildings of the 
whole complex. Information on the location of St. Olaf’s 
church, long forgotten in Gdańsk, is completely new. Full 
awareness of the value of objects and the resulting desire 
to protect them associates further archaeological work 
at the facility with a program of conservation. Presented 
sources are a contribution to the development of studies 
on the issues signaled in this work.
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Abstrakt:
W wyniku badań archeologiczno-architektonicznych w Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku zado-

kumentowano oraz pozyskano z warstw: cegły, dachówki, płytki posadzkowe, flizy, detale kamien-
ne, a także pobrano próbki zapraw i tynków. Są to kategorie źródeł niedostatecznie opracowane dla 
obszaru Gdańska, zarówno z perspektywy badań architektonicznych, jak i archeologicznych. W od-
niesieniu do Twierdzy Wisłoujście za istotne dla poznania obiektu uznano badania tych kategorii 
wyrobów. Zaprezentowane wyniki interdyscyplinarnych analiz stanowią początek przyszłych szcze-
gółowych badań architektonicznych zespołu obronnego. 

Słowa kluczowe:
Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, cegły, dachówki, zaprawy, tynki, detale kamienne

Abstract:
During the archaeological-architectural research of Wisłoujście Fortress in Gdańsk numerous 

bricks, roof tiles, floor tiles, wall tiles and stone architectural details were recorded and excavated. 
Furthermore, samples of mortars and plasters were taken. This data category is not sufficiently 
compiled in architectural or archaeological research for the area of Gdańsk yet. For that reason, 
the study of these materials was considered an important component of the Wisłoujście Fortress 
research project. Presented results of interdisciplinary analysis are regarded as an onset of a more 
detailed architectural study of the defensive complex. 

Keywords:
Gdańsk, Wisłoujście Fortress, bricks, roof tiles, mortars, plasters, stonework details
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W efekcie badań prowadzonych w Twierdzy Wisło-
ujście w Gdańsku zadokumentowano oraz pozyska-
no z warstw: cegły, dachówki, płytki posadzkowe, flizy, 
detale kamienne, a także pobrano próbki zapraw i tyn-
ków. Są to kategorie wyrobów bardzo rzadko analizowa-
ne w szerszym archeologicznym kontekście. W odnie-
sieniu do Twierdzy Wisłoujście za istotne dla poznania 
obiektu uznano badania tych kategorii wyrobów. Zapre-
zentowane wyniki stanowią początek przyszłych, szcze-
gółowych badań architektonicznych zespołu obronnego. 
Chronologia badanych obiektów Twierdzy podana zo-
stała w oparciu o wyniki analiz przeprowadzonych w la-
tach 2013–2014 (Dąbal 2015a; 2015b; Kluczykowski, 
Kubus 2015). 

Detale kamienne
W efekcie prac archeologicznych pozyskano dwa frag-

menty architektonicznego detalu kamiennego (ryc. 77:1). 
Pierwszy z nich stanowi tralkę balustrady schodów ze-
wnętrznych. Tralka wykonana została z szarego piaskow-
ca. Jej powierzchnię pokryto farbą w kolorze ceglastej czer-
wieni. Tralka jest w przekroju okrągła. Zachowana wyso-
kość wynosi 54 cm, ø części dolnej wynosi 12 cm, nato-
miast części górnej 17 cm. Na powierzchni tralki zaobser-
wowano ubytki kamienia, rozciągające się z jednej strony 
równomiernie od góry do dołu. W tej części wyraźnie wi-
doczne jest odspojenie warstwowe piaskowca. Powierzch-
nia kamienia jest gładka, bez zdobień. Na przedwojennej 
fotografii Twierdzy Wisłoujście z 1912 roku (por. ryc. 12) 
uchwycona została forma i kształt balustrady schodów 
prowadzących na dziedziniec Wieży-Latarni. Balustrada 
składała się z 6 tralek przedzielonych kamiennym słup-
kiem oraz dwóch skrajnych słupków. Od góry zwieńczo-
na była kamienną nakrywą. Pierwotnie każda z tralek mia-
ła bazę i kapitel. W zachowanym egzemplarzu elementy te 
uległy odspojeniu. Chronologię detalu określono na XVII 
wiek (por. o balustradach Mączeński 1956: 212–226; Rol-
lenhagen 2008: 161).

Drugi z elementów kamiennych, interpretowany jako 
baza lub cokół, wykonany został z szarego piaskowca (ryc. 
77:2). Jego powierzchnię, podobnie jak opisaną wyżej tral-
kę, pokryto farbą w kolorze czerwonym. Na powierzchni 
wyrobu w części stanowiącej lico odczytano pojedyncze 
znaki z zachowanego napisu. Od góry są to: „HIR•16•Z”, 
poniżej kolejno: „(…) A”, „ES (?) BEDAVN”, „D”, „(…) 
CHL”, „OLH”. Na podstawie różnic w sposobie wykona-
nia można uznać, że litery: A, D, OLH zostały wykonane 
wtórnie. Zachowane wymiary detalu wynoszą: szerokość 
maksymalna 34,5 cm, wysokość 28 cm, grubość 17 cm.  

As a result of research conducted in the Wisłoujście 
Fortress in Gdańsk, the following finds have been 
documented an obtained from layers and documented: 
bricks, roof tiles, floor tiles, wall tiles, stone architectural 
details, as well as samples of mortars and plasters. These 
are product categories rarely analyzed in the wider 
archaeological context. With regard to the Wisłoujście 
Fortress studies of these categories of products were 
considered to be essential in order to get to know the 
object. The presented results constitute the beginning 
of future detailed studies of the architectural military 
facility. The chronology of the researched items of 
the Fortress was presented basing on the results of 
analyses carried out in 2013–2014 (Dąbal 2015a; 2015b; 
Kluczykowski, Kubus 2015).

Stone architectural details 
As a result of archaeological work two pieces of 

stone architectural detail (Fig. 77:1) were acquired. The 
first of these is the baluster of outside stair railings. It 
is made of gray sandstone. Its surface was covered with 
brick-red paint. The baluster is circular in cross-section. 
The preserved height is 54 cm, the ø of the lower part 
is 12 cm, while that of the upper part is17 cm. On the 
surface of the baluster loss of stone has been observed, 
extending evenly on one side from top to bottom. Clear 
layered loosening of sandstone is visible. Stone surface 
is smooth, without ornamentation. A 1912 pre-war 
photograph of the Wisłoujście Fortress captures the form 
and shape of the stair railings leading to the courtyard of 
the Lighthouse Tower (see Fig. 12). The railing consisted 
of 6 balusters, separated by a stone pillar, and two 
outermost pillars. The top was crowned with stone cover. 
Originally, each of the balusters had base and capital. In 
the case of the researched copy, these elements have been 
loosened. The chronology of the detail was determined 
on the 17th century (compare ‘On railings’, Mączeński 
1956: 212–226; Rollenhagen, 2008: 161).

The second of the stone elements, interpreted as a base 
or plinth, is made of gray sandstone (Fig. 77:2). Its surface, 
as the baluster described above, was covered in red paint. 
On the surface of the part constituting the face individual 
characters from the preserved inscription were read. From 
the top, these are: “HIR•16•Z” below sequentially: “(...) A”, 
“ES (?) BEDAVN”, “D”, “(...) CHL”, “OLH”. Basing on the 
differences in manufacturing it may be inferred that the 
letters A, D, OLH are made later. The preserved workpiece 
dimensions are as follows: the maximum width is 34.5 cm, 
height 28 cm, thickness 17 cm. The surface of the product 
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Ryc. 77. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, Detale architektoniczne i ceramika budowlana ze stanowiska, wybór: detale 
kamienne (fot. 1–2), cegły (3–5,8), cegły profilowane (6–7), dachówki płaskie (9–10), dachówki esówki (11–12), gąsior (13), fliz (14), 
ceramiczna płytka posadzkowa (15), fot. Joanna Dąbal.

Fig. 77. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. Chosen architectural details and building ceramics: stonework architectural details (photo 
1–2), bricks (3–5,8), profiled bricks (6–7), flat roof tiles (9–10), pantiles (11–12), ridge tile (13) wall tile (14), ceramic floor tile (15). 
Photo by Joanna Dąbal.
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Powierzchnia wyrobu od strony górnej wykazuje profilowa-
nie w formie wałka i uskoku na szerokość 6,5 cm. W czę-
ści lica zaobserwowano również dekoracyjne opracowanie 
powierzchni kamienia w formie pionowego żłobkowania, 
dającego fakturę gradzinowaną. Ślady tej techniki zaobser-
wowano również w mniejszym stopniu w części bocznej 
i tylnej wyrobu. Na wysokości 16 cm od dołu zachowany 
jest otwór do mocowania, o wymiarach 4,4×3 cm. Otwór 
ten wykonany został intencjonalnie. Na podstawie zacho-
wanej historycznej dokumentacji fotograficznej ustalo-
no, że opisany wyżej element stanowić może bazę pilastra 
z kamiennego portalu prowadzącego do wnętrza dziedziń-
ca Wieży-Latarni. Do portalu prowadziły kamienne scho-
dy z metalową poręczą. Mocowanie poręczy miało miej-
sce w kamiennych elementach portalu. Napisy wraz z datą 
bardzo często umieszczano na słupkach schodów gdań-
skich przedproży czy płytach balustrad lub elementach 
portalu kamienic (por. np. ryc. Rollengahen 2008; Kizik 
2011), co może potwierdzić takie przeznaczenie opisane-
go detalu z Twierdzy Wisłoujście. Na podstawie cech tech-
nologicznych (materiał wykonania, sposób kolorystycznego 
opracowania powierzchni detalu) stwierdzić można, że za-
równo tralka, jak też baza kamienna pochodzą z jednorod-
nego zbioru. Elementy te powstały i wykorzystywane były 
w jednym czasie i z dużym prawdopodobieństwem w jed-
nym budynku z założenia Twierdzy. 

Cegły
Badania historycznych materiałów budowlanych są 

istotnym elementem wyznaczania chronologii murów. 
W literaturze z zakresu architektury jest to temat często 
podejmowany z odmiennych perspektyw metodycznych 
(Tomaszewski 1955; Gruszecki 1965; Frazik 1969; Ką-
sinowski 1970; Massalski 1979; Lewicki 2000; Arszyń-
ski, Mierzwiński 2002; Brykowska 2003; Goll 2005; van 
der Hoeve 2005). Znaczącym uzupełnieniem podejmo-
wanych analiz architektonicznych są wyniki badań arche-
ologiczno-architektonicznych, pozwalające na weryfika-
cję wspomnianych efektów o datowane pomocniczo źró-
dłami archeologicznymi konteksty (Żemigała 2008; Čurný 
2010; Mitchell 2013; Biermann, Herrmann 2014; Debon-
ne 2014; Pela 2014; Ratilainen 2014; Sosnowska 2014). 
W obu zakresach możliwości badawcze zmniejsza niewiel-
kie pole dyskursu naukowego prowadzonego przez bada-
czy obu dyscyplin. Wciąż pomimo coraz bardziej rozbu-
dowanej bazy danych niewiele publikacji sięga do danych 
obu działów nauk. Jednym z odczuwalnych badawczych 
braków jest również niewielka uwaga skupiana na cegłach 
pozyskiwanych lub dokumentowanych w efekcie badań 
archeologicznych, w Polsce publikowane egzemplarze na-
leżą do rzadkości (Dąbal 2010; 2013; Poleski, Niemiec, 
Woźniak 2010; Koperkiewicz 2014). W celu stworzenia 
porządku prezentacji poszczególnych kategorii cegieł wy-
korzystywanych jako materiał budowlany w Twierdzy Wi-
słoujście dla analizowanych egzemplarzy przyjęto kryteria 
metryczne i technologiczne. W efekcie wyróżniono cztery 
grupy cegieł: gotyckie, żółte (holenderskie), o formacie no-
wożytnym i maszynowe (tabela 1). 

at the upper side has a profiling in the form of a roller 
and a 6.5 cm wide step. In the face we can also see the 
development of decorative work on the surface of the stone 
in the form of vertical grooves, giving it a ribbed texture. 
Traces of this technique were also observed to a lesser 
extent in the side and rear of the find. At a height of 16 cm 
from the bottom mounting hole of dimensions of 4.4×3 cm 
can be observed. This hole was made intentionally. Basing 
on the preserved historical photographic documentation 
it was assumed that the component described above may 
constitute the base of the stone pilaster portal leading to the 
inner courtyard of the Lighthouse -Tower. A stone staircase 
with metal railing led to the portal. The handrail was 
attached to the stone elements of the portal. Inscriptions, 
along with the date, were very often placed on pedestals 
of Gdańsk porches, in front of the stairs and balustrade 
panels or parts of the portals of tenement houses (see. 
Fig. For example Rollengahen 2008; Kizik 2011), which 
could confirm such purpose of the described detail from 
the Wisłoujście Fortress. Basing on technological features 
(material, color development of the detail surface), it can 
be stated that both the baluster, as well as the base stone 
come from a homogeneous collection. These elements were 
created and used at one time and with a high probability in 
one building of the Fortress.

Bricks
Research on historical building materials is an 

important element in determining the chronology of 
the walls. This is a topic which is frequently considered 
in literature in the field of architecture from different 
methodological perspectives (Tomaszewski 1955; 
Gruszecki 1965; Frazik 1969; Kąsinowski 1970; 
Massalski 1979; Lewicki 2000; Arszyński, Mierzwiński 
2002; Brykowska 2003; Goll 2005; van der Hoeve 
2005). A significant addition to the undertaken 
architectural analyses are the results of archaeological 
and architectural research allowing for verification of the 
aforementioned effects basing on alternative sources of 
dated archaeological contexts (Żemigała 2008; Čurný 
2010; Mitchell 2013; Biermann, Herrmann 2014; 
Debonne 2014; Pela 2014; Ratilainen 2014; Sosnowska 
2014). In both areas, research capacity is decreased by 
the comparatively narrow field of scientific discourse 
conducted by researchers of both disciplines. Despite 
the increasingly extensive database, few publications 
refer back to the data of both branches of science. One of 
the noticeable shortcomings in the research is also little 
attention focused on bricks documented or acquired as 
a result of archaeological research. Published copies are 
rare (Dąbal 2010; 2013; Poleski, Niemiec, Woźniak 2010; 
Koperkiewicz 2014). Metric and technological criteria 
for the analysed finds were assumed in order to create 
the right order of presentation of individual categories 
of bricks used in construction of Wisłoujście Fortress 
as building material. As a result, four groups of bricks 
were distinguished: gothic type, yellow (Dutch), of post-
medieval format and wire cut (Table 1).



162

Joanna Dąbal, Karolina Szczepanowska     7. Budując Twierdzę Wisłoujście. Charakterystyka detali architektonicznych...

Cegły gotyckie
Najstarszym zachowanym budynkiem założenia Twier-

dzy Wisłoujście jest Wieża-Latarnia wybudowana w 1482 
roku (Bukal 2012:61). Do budowy dolnych kondygnacji 
wykorzystano cegły gotyckie o przykładowych wymiarach: 
290×76, 292×80, 295×80, 135×75, 126×83, 135×72, 
ułożone w wątku gotyckim (ryc. 78). Cegły poddano ana-
lizie makroskopowej, określając masę, z jakiej zostały wy-
konane, jako niejednorodną porowatą z domieszką piasku, 
frakcji ceramicznych i nieokreślonych na obecnym etapie 
frakcji o ciemnym zabarwieniu. Lica cegieł są zniszczo-
ne pod wpływem naturalnych czynników atmosferycznych 
działających przez stulecia istnienia obiektu oraz mecha-
nicznie w wyniku podjętego po II wojnie światowej usuwa-
nia warstwy tynku. Wymiary cegieł zastosowanych do bu-
dowy Wieży-Latarni są odmienne od zastosowanych przy-
kładowo do budowy miejskich fortyfikacji Gdańska z tego 
okresu (mur niski południowy odcinek: 307×152×86, 
319×150×82). Pozornie drobne różnice wskazywać mogą, 
że Wisłoujście zaopatrywane było w materiały budowlane 
niezależnie od miasta.

Gothic type brick
The oldest preserved building is the complex of 

Wisłoujście Fortress is the Tower-Lighthouse built in 
1482 (Bukal, 2012: 61). For the construction of the lower 
storeys Gothic brick was used of sample dimensions: 
290×76, 292×80, 295×80, 135×75, 126×83, 135×72, 
arranged in Flemish Bond (Fig, 78). The bricks were 
macroscopically analyzed, determining the mixture 
of which they were made as a heterogeneous porous 
admixture with sand and ceramic fractions, and some 
indeterminate at this stage fraction of a dark colour. The 
faces of the bricks are destroyed due to natural weathering 
acting through centuries of existence of the object, and 
mechanically due undertaken after World War II removing 
layers of plaster. The dimensions of the bricks used to 
build the Tower-Lighthouse are different from those used 
for example to build fortifications of Gdańsk from that 
period (the southern part of the lower wall: 307×152×86, 
319×150×82). Those seemingly minor differences may 
indicate that Wisłoujście was supplied with building 
materials independently from the city.

Rodzaj	cegły Obiekt Przykładowe,	typowe	dla	
obiektu	wymiary Datowanie

cegła gotycka Wieża/Latarnia 290–295×135×76–83 1482 rok

cegła żółta (holenderka) Wieniec 240×111×50–52 1562–1563

cegła żółta (holenderka)
sklepienia kamieniczek, 

fundament i podstawa pieca 
budynku na dziedzińcu

222×105×43–45 XVII–XVIII wiek

cegła o formacie nowożytnym Wieniec 290–295×135–140×70 1562–1563

cegła o formacie nowożytnym kamieniczki wokół Wieńca, 
fundamenty 290–295×140×70 początek XVII wieku

cegła o formacie nowożytnym budynek Koszar Fortu Carré 280–285×135–140×65 XVII wiek

cegła o formacie nowożytnym Wartownie 271–280×131–140×60 XVIII wiek

cegła o formacie nowożytnym fundament kościoła św. Olafa 290×138×60 początek XIX wieku

brick	type object
example,	typical	

dimensions	for	a	given	
construction

dating

Gothic type brick The Tower-Lighthouse 290–295×135×76–83 1482 year

Yellow brick The Ring 240×111×50–52 1562–1563

Yellow brick 
tenement houses: vaults, 
foundation and base of 

heating system
222×105×43–45 17th–18th century

Post-medieval format brick The Ring 290–295×135–140×70 1562–1563

Post-medieval format brick tenement houses 290–295×140×70 Beginning of 17th century

Post-medieval format brick Fort Carré: barracks 280–285×135–140×65 17th century

Post-medieval format brick Guardhouse 271–280×131–140×60 18th century

Post-medieval format brick St. Olaf’s church foundations 290×138×60 Beginning of 19th century

Tabela 1. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. Formaty i chronologia cegieł, oprac. Joanna Dąbal.

Table 1. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, position 12. Formats and chronology of bricks, ed. Joanna Dąbal.
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Ryc. 78. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, Wieża-Latarnia z Wieńcem i kamienicami, widok z góry, fot. OPEGIEKA Elbląg, 
sp. z o. o., Marta Gąsior, Leszek Drobiszewski, 2013; zbliżenie na lico zewnętrzne Wieży, czytelny wątek gotycki, widok od NW, fot. 
Joanna Dąbal, 2015. 

Fig. 78. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. Plan view of the Tower -Lighthouse, the Ring and tenement houses. Photo by OPEGIEKA 
Elbląg, sp. z o. o.; Marta Gąsior, Leszek Drobiszewski 2013. Close-up on outer NW face of the Tower; Flemish bond is clearly visible. 
Photo by Joanna Dąbal 2015. 
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Cegła żółta (holenderka)
Cegła żółta, określana na Pomorzu również jako tzw. 

holenderka, jest kategorią materiałów budowlanych, któ-
rej w polskiej literaturze nie poddano do tej pory szerszej 
analizie, tak z perspektywy architektonicznej, jak i ar-
cheologicznej. Uwagi na temat tej kategorii wyrobów od-
notowano w literaturze zagranicznej (Hollestelle 1976; 
Smith 2001; van Tussenbroek 2008; Debonne 2014). 
W Niderlandach cegły żółte określone względem rejo-
nu wytwórczości jako IJsselsteen, Friese steen czy Goud-
se steen wykorzystywano jako klinkier (nider. klinker) od 
XV wieku (Jansen 1989; Smith 2001: 31). Niderlandz-
ki termin klinker jest tożsamy z polską terminologią bu-
dowlaną i oznacza materiały o wyższej twardości i od-
porności na warunki atmosferyczne, które służą do wy-
kańczania elewacji czy wnętrz. Cegły, których dokumen-
tację wykonano w Twierdzy są twarde, posiadają jednoli-
tą strukturę i nieregularną fakturę lic. Ich barwa oscylu-
je od żółtej do żółtopomarańczowej. 

W Twierdzy Wisłoujście żółte cegły wykorzystywane 
były do wykończania wnętrz, budowy fundamentów i ścian 
działowych oraz pojedynczo wtórnie jako warstwy wyrów-
nujące lub uzupełnienia w fundamentach i ścianach. 

Najstarszym obiektem na terenie Twierdzy, w którym 
wykorzystano żółte cegły, jest pierwsza kondygnacja Wień-
ca. Do wykończenia wnętrza tego obiektu budowanego w la-
tach 1562–1563 wykorzystano cegły o przykładowych wy-
miarach: 240×50, 217×50, 111×52, 115×52, 102×48. 

Podobną estetyczną funkcję wykończenia wnętrz 
pełniły materiały wykorzystane do budowy sklepień ka-
mieniczek wokół Wieńca. Wykorzystano w nich cegły 
o przykładowych wymiarach: 222×45, 230×45, 219×45, 
112×45, 104×45. 

Podobnych rozmiarów cegły wykorzystano do bu-
dowy podstawy urządzenia grzewczego odsłonięte-
go w jednym z pomieszczeń (wykop 4): 220×100×47, 
226×105×45, 218×104×47. W tym samym wnętrzu ścia-
nę działową wykonano z żółtych cegieł o przykładowych 
wymiarach 233×52, 226×51, 222×54, 112×54, 118×51, 
114×51. Analogiczne materiały wykorzystano do wyko-
nania ceglanej posadzki: 226×105×52 (ryc. 77:3). Czas 
powstania kamienic wokół Wieńca określa się na pierw-
szą połowę XVII wieku. 

Częściowo z cegły żółtej wykonany jest fundament bu-
dynku zlokalizowanego w wykopie 11. Do budowy użyto 
materiałów o przykładowych wymiarach: 222×110×52, 
230×105×51, 237×103×52. Chronologię budynku okre-
ślono na 2. połowę XVII wieku do początku XVIII wieku. 

Z żółtych cegieł o wymiarach: 222×106×47, 221× 
102×43, 221×104×45 oraz 223×105×44, 226×105×45, 
224×109×51 wykonano również ścianę działową oraz 
podstawę pieca budynku markietana znajdującego się na 
głównym dziedzińcu Fortu Carré (wykop 2). Chronologię 
budynku określono na ostatnią ćwierć XVIII wieku. 

Do budowy ścian działowych oraz jako warstwy wy-
równujące w Wartowniach Północno-Wschodniej i Po-
łudniowo-Wschodniej użyto żółte cegły o wymiarach: 
220×100×40, 220×105×40, 220×105×45, 220×95×50 

Yellow brick
Yellow brick, defined in Pomerania as so-called 

Dutch brick, is a category of construction materials 
which in Polish literature have not yet been analysed 
from the architectural or archaeological perspective. 
Comments on this category of products were published 
in foreign literature (Hollestelle 1976; Smith 2001; van 
Tussenbroek 2008; Debonne 2014). In the Netherlands, 
the yellow brick named in relation to the area of 
production as IJsselsteen, Friese, or Goudse steen 
were used as clinker (Klinker) since the 15th century 
(Jansen 1989; Smith 2001: 31). The Dutch term Klinker 
is identical to the Polish construction terminology and 
means materials with higher hardness and resistance to 
weather conditions, which are used for finishing facades 
or interiors. The bricks which were documented in the 
Wisłoujście Fortress are hard, have a uniform structure 
and irregular texture of faces. Their color oscillates from 
yellow to yellow-orange.

At the Wisłoujście Fortress yellow bricks were used 
for interior decoration, for the construction of foundations 
or partition walls, and individual bricks were used as 
a leveling layer or supplements in the foundations and 
walls.

The oldest building in the Fortress, which uses yellow 
brick is the first floor of the Ring. For the interior of the 
building, which was built in the years 1562–1563, bricks 
of sample sizes: 240×50, 217×50, 111×52, 115×52, 
102×48 were used.

Materials used for the construction of vaults of the 
tenement houses around the Ring served a similar 
aesthetic function. Here bricks of sample sizes: 222×45, 
230×45, 219×45, 112×45, 104×45 were used.

Bricks similar in size were used to build the base 
of the heater exposed in one of the rooms (trench 
4): 220×100×47, 226×105×45, 218×104×47. In the 
same room the partition wall is made of yellow bricks 
of exemplary dimensions 233×52, 226×51, 222×54, 
112×54, 118×51, 114×51. Similar materials were used 
to make the brick floor: 226×105×52 (Fig. 77:3). The 
houses around the ring are dated back to the first half of 
the 17th century.

The foundation of the building located in trench 11 is 
partly made of yellow brick. The construction materials 
were of the following dimensions: 230×110×50, 
230×105×51, 230×110×50. The chronology of the 
building goes back to the 2nd half of the 17th century to 
the early 18th century.

Yellow brick of the following dimensions: 222× 
106×47, 221×102×43, 221×104×45 and 223×105×44, 
226×105×45, 224×109×51 was also used to construct 
the partition wall and the base of the stove in the building 
of the camp-follower located in the main courtyard of the 
Fort Carré (trench 2). The chronology of the building goes 
back to the last quarter of the 18th century.

Yellow bricks of dimensions: 220×100×40, 220× 
105×40, 220×105×45, 220×95×50, (Fig. 77:4) were 
also used for the construction of partition walls and 



Joanna Dąbal, Karolina Szczepanowska     7. Budując Twierdzę Wisłoujście. Charakterystyka detali architektonicznych...

165

Joanna Dąbal, Karolina Szczepanowska     7. Building the Wisłoujście Fortress. Characteristics of architectural details...

(ryc. 77:4). Chronologię budynków określono na ostatnią 
ćwierć XVIII wieku. 

Ostatnim obiektem, w którym pojedynczo odnoto-
wano cegły żółte, jest fundament XIX-wiecznego kościo-
ła św. Olafa (wykop 13). Do budowy wykorzystano cegły 
o wymiarach: 110×40, 105×45, 95×45, 100×50. 

Wstępna analiza sposobów wykorzystania żółtej cegły 
jako materiału budowlanego w Twierdzy Wisłoujście wska-
zuje jej najstarsze użycie na wiek XVI. Zaobserwowano rów-
nież, że od XVII wieku sklepienia w badanych pomieszcze-
niach wykonywano z cegieł niższych, mierzących do 45 mm, 
przy jednoczesnym wykorzystywaniu cegieł wyższych,  
50–55 mm, do ścian działowych czy posadzek. W XVIII 
wieku obu rodzajów cegieł używano do budowy i uzupeł-
niania fundamentów i ścian. Wymiary cegieł żółtych znane 
z budynków w Gdańsku i Twierdzy Wisłoujście w ogólnej 
charakterystyce odpowiadają cegłom niderlandzkim (Orsel 
2007: 9–12, 22–23). Żółte cegły o analogicznych do wska-
zanych wymiarach 216–240×111–118×50–56 wykorzy-
stane zostały przykładowo do budowy południowego tran-
septu kościoła św. Jana w ’s-Hertogenbosch (1525) (Berends 
1989: 18). Dla mniejszych formatów cegieł <221×90–
106×<45) najdokładniejsze analogie odnaleziono wśród ce-
gieł fryzyjskich (Janse 1989: 1). Cegły żółte przypływały do 
Gdańska jako balast statków niderlandzkich. W XVI i XVII 
wieku do portu gdańskiego wpływało 40% niderlandzkich 
jednostek pływających pod balastem. Balast w postaci mate-
riałów budowlanych jako obciążenia zapewniał bezpieczeń-
stwo jednostek pływających na Morzu Północnym i Bałtyku, 
a jednocześnie zysk przy pozbywaniu się z ładowni w por-
cie. Żółta cegła ze względu na swą estetykę, szczególnie za-
akcentowaną w zestawieniu z rodzimymi ceglastymi wyro-
bami, stała się wyjątkowo atrakcyjna i chętnie stosowana 
przez gdańskich budowniczych w XVII i XVIII wieku. War-
to wskazać, że jej użycie w dolnych kondygnacjach Wieńca 
(1562–1563) jest także najstarszym do tej pory odnotowa-
nym wykorzystaniem cegły żółtej w Gdańsku. Innym wcze-
snym przykładem takiego obiektu w Gdańsku, którego par-
tie wykonano z cegły żółtej, jest Wielka Zbrojownia (około 
1602–1605), a także zachodnia wieża kościoła w dawnym 
zespole Szpitala Bożego Ciała. 

Cegła o formacie nowożytnym
Cegły o formacie nowożytnym w rozumieniu prezen-

towanego opracowania są to cegły wykonywane ręcz-
nie z glin żelazistych z domieszkami ceramicznymi, pod 
względem metrycznym niższe i węższe od cegły gotyckiej. 
Lica cegieł są lekko porowate, a ich faktura nierówno-
mierna. Wśród tej kategorii wyrobów wyróżniono cegły 
specjalne: płaską posadzkową oraz profilowane. Cegły 
o formacie nowożytnym wykorzystane zostały jako ma-
teriał budowlany na obszarze całej Twierdzy (tabela 1). 

Wśród badanych obiektów cegły o wymiarach: 295×70, 
135×70, 292×70, 135×70 wykorzystano do budowy wyż-
szych kondygnacji Wieńca (lata 1562–1563). Cegły o po-
dobnych wymiarach wykorzystano także do budowy XVII-
wiecznych fundamentów kamieniczek wokół Wieńca: 
290×70, 295×70, 295×70, 140×70, 135×65, 140×70. 

as a leveling layer in the northeast and southeast 
guardhouses. The chronology of the buildings goes to the 
last quarter of the 18th century.

The last object in which individual yellow bricks 
were recorded is the foundation of the 19th century St. 
Olaf’s church (trench 13). Brick of dimensions: 110×40, 
105×45, 95×45, 100×50 were used for the construction.

Preliminary analysis of the uses of yellow brick 
as construction material in the Wisłoujście Fortress 
shows its oldest use going back to the 16th century. It 
was also observed that since the 17th century ceilings 
in the researched areas were made from lower bricks 
measuring up to 45 mm, while higher bricks of 50–55 
mm were used for the construction of partition walls 
or floors. In the 18th century the two kinds of bricks 
were used to build and complete the foundations and 
walls. The dimensions of yellow bricks known from 
the buildings in Gdańsk and the Wisłoujście Fortress 
in the overall characteristics correspond to the Dutch 
bricks (Orsel 2007: 9–12, 22–23). Yellow bricks similar 
to those mentioned 216–240×111–118×50–56 were used 
for example to build the southern transept of St. John’s 
church in ‘S-Hertogenbosch (1525) (Berends 1989: 18). 
For smaller sizes of bricks <221×90–106×<45), the most 
accurate analogies were found among the Frisian bricks 
(Janse 1989: 1). Yellow bricks were brought to Gdańsk 
as ballast on ships coming from the Netherlands. In the 
16th and 17th centuries 40% of Dutch vessels which 
came to Gdańsk were carrying ballast. Ballast in the 
form of construction materials as load ensured both 
safety of vessels in the North Sea and the Baltic, as well 
as profit while getting rid of cargo at the port. Because 
of its aesthetics, particularly accentuated in combination 
with the native brick products, yellow brick has become 
particularly attractive and willingly used by the Gdańsk 
builders in the 17th and 18th centuries. It should be 
pointed out that its use in lower floors of the Ring (1562–
1563) is also the oldest so far recorded use of the yellow 
brick in Gdańsk. Another early example of such a facility 
in Gdańsk, which is partly made of yellow brick is Great 
Armory (about 1602–1605), as well as the west tower 
of the church in the former complex of the Hospital of 
Corpus Christi.

Bricks of the post-medieval format
Bricks of the post medieval format for the purposes 

of this study are the hand-made ferruginous bricks with 
ceramic inclusions, lower and narrower than the Flemish 
bricks in terms of the metric. Their faces are slightly 
porous and their texture uneven. Among this category 
of products special bricks have been distinguished: flat 
for floors and profiled. Post-medieval format bricks were 
used as construction material throughout the Fortress 
(Table 1).

Among the researched objects bricks of dimensions: 
295×70, 135×70, 292×70, 135×70 were used to build 
higher floors of the Ring (years 1562–1563). Bricks 
of similar dimensions were also used to build the 
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Do budowy Koszar Fortu Carré wykorzystano materiał 
o przykładowych wymiarach: 150×65, 285×65, 280×65, 
135×65, 140×65. Budynek powstał w drugiej połowie 
XVII wieku. 

Cegłę o formacie nowożytnym wykorzystano również 
do budowy Wartowni Północno-Wschodniej i Południowo-
Wschodniej. Do budowy obiektu zlokalizowanego na pół-
nocny wschód od Fortu Carré wykorzystano cegły o przy-
kładowych wymiarach: 271×131×65, 276×131×60, 
275×134×66, 280×140×60. Do budowy Wartowni Po-
łudniowo-Wschodniej użyto cegieł o przykładowych wy-
miarach: 260×120×60, 251×122×60, 273×123×60, 
290×145×65. Oba budynki powstały w podobnym czasie 
– w drugiej połowie XVIII wieku. 

Cegieł o formacie nowożytnym o przykładowych wy-
miarach 290×138×62, 275×135×60, 270×135×60, 
290×138×60 użyto również do budowy fundamentów  
XIX-wiecznego kościoła św. Olafa zlokalizowanego na 
Szańcu Wschodnim w obrębie Bastionu Wiślanego. 

Wśród cegieł specjalnych wyróżniono płaską cegłę po-
sadzkową o przykładowych wymiarach: 245×114×52, 
wykorzystaną do wykonania posadzki w jednej z kamieni-
czek wokół Wieńca (ryc. 77:5). 

Wśród cegieł profilowanych pozyskanych z gruzowi-
ska Wartowni Południowo-Wschodniej wyróżniono ce-
głę ościeżnicową o wymiarach: 273×132×68, posiadającą 
w jednym z narożników wcięcie 5×4 cm (ryc. 77:6). Dru-
gą formą cegły profilowanej jest egzemplarz o wymiarach: 
285×135×70, posiadający wzdłużne wcięcie o głębokości 
1,8 cm i szerokości 7 cm (ryc. 77:7). Cegła prawdopodob-
nie służyła do obudowy instalacji wodnej lub grzewczej.

Podziału metrycznego cegieł dokonywano już wielo-
krotnie dla Polski i indywidualnie dla regionów czy poje-
dynczych obiektów (Tomaszewski 1955; Żemigała 2008; 
Bartz, Caban, Gąsior, Kastek, Mruczek 2015). 

Pozyskiwane każdorazowo dane należy osadzić we 
właściwym kontekście gospodarczo-ekonomicznym i chro-
nologicznym. Wynika to z faktu zaopatrywania poszczegól-
nych obszarów, a nawet dzielnic tego samego miasta, przez 
odmienne cegielnie. Na obecnym etapie badań w odnie-
sieniu do Twierdzy Wisłoujście próbę systematyzacji uży-
tych materiałów budowlanych ujęto w formie wciąż jesz-
cze wymagającej większej liczby danych i dalszych wery-
fikacji (tabela 1). 

Cegła maszynowa 
Termin „cegła maszynowa” stosowany jest do mate-

riałów budowlanych wykonanych mechanicznie poprzez 
cięcie drutem i wypalanie najczęściej w piecach kręgo-
wych. Mechaniczne cięcie cegieł drutem opatentował 
w 1841 William Irving (Jones 2006: 42). Piece kręgowe 
w porównaniu do wcześniej stosowanych pozwalały na 
wypalanie masowej liczby materiałów budowlanych bez 
przerwy (Modzelewski 1925: 11). To rozwiązanie tech-
nologiczne zostało opatentowane przez Fryderyka Hoff-
manna w 1858 roku (Jones 2006: 42). System ten wraz 
ze standaryzacją parametrów materiałów budowlanych 
doprowadził do większej efektywności cegielni, a tym 

foundations of the 17th century tenement houses around 
the Ring: 290×70, 295×70, 295×70, 140×70, 135×65, 
140×70.

For the Barracks of Fort Carré material of sample 
dimensions: 150×65, 285×65, 280×65, 135×65, 140×65 
was used. The building was built in the second half of the 
17th century.

The modern brick format was also used to build 
the Northeast and Southeast Guardhouses. For the 
construction of the facility, located northeast of Fort 
Carré bricks of sample size: 271×131×65, 276×131×60, 
275×134×66, 280×140×60 were used. For the 
construction of South-East Guardhouse bricks of sample 
dimensions: 260×120×60, 251×122×60, 273×123×60, 
290×145×65 were used. Both buildings were constructed 
at a similar time, in the second half of the 18th century.

Bricks of the post-medieval format of the sample size 
290×138×62, 275×135×60, 270×135×60, 290×138×60 
were also used for the construction of the foundations 
of the 19th century St. Olaf’s church located on the East 
Rampart, within the Vistula Bastion.

Among the special bricks a flat flooring brick of the 
sample size: 245×114×52 was distinguished. It was used 
to make the floor in one of the houses around the Ring 
(Fig. 77:5).

Among profiled bricks acquired from the rubble of 
the Southeast Guardhouse casing brick of dimensions: 
273×132×68 was distinguished. In one of the corners 
it had indentation 5×4 cm (Fig. 77:6). Another form of 
profiled bricks is a copy of dimensions: 285×135×70, 
having a longitudinal notch with a depth of 1.8 cm and 
a width of 7 cm (Fig. 77:7 ). It was probably used to 
construct plumbing or heating ducts.

Metric classification of bricks has been prepared 
many times for Poland and individual regions or 
individual objects (Tomaszewski 1955; Żemigała 2008; 
Bartz, Caban Gąsior, Kastek, Mruczek 2015).

Each time data is collected it should be put in the 
proper economic and chronological context. This is due 
to the fact that individual areas and even neighborhoods 
of the same city were supplied by different brickyards. 
At the current stage of research in relation to the 
Wisłoujście Fortress the attempt to systematize 
construction materials still requires more data and 
further verification (Table 1).

Wire cut brick
The term wire cut brick is used for building 

materials made mechanically, cut by wire and fired in 
furnaces or round kilns. Mechanical cutting of bricks 
by wire was patented in 1841 by William Irving (Jones, 
2006: 42). Compared to previously used furnaces, 
round kilns allowed the mass burning of construction 
materials without interruption (Modzelewski 1925: 11). 
This technological solution was patented by Frederick 
Hoffman in 1858 (Jones 2006: 42). This system, 
together with standardized parameters of construction 
materials has led to more efficient brick production, 
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samym większej dostępności tego surowca. Pod koniec 
XIX wieku na terenach dzisiejszej Polski stowarzyszenia 
Inżynierów i Architektów oraz Producentów Cegieł roz-
poczęły rekomendowanie wymiarów cegieł („Przegląd 
Techniczny” 1900 nr 10: 160–165; „Przegląd Technicz-
ny” 1900 nr 11: 173–180). Na obszarze Pomorza stosowa-
no standardy pruskie, rekomendowano cegły o wymia-
rach 250×120×65 (wymiary uznane zostały reskryptem 
pruskiego ministerstwa handlu, z dnia 13 października 
1870 r.). Rekomendacja nie oznaczała nakazu produko-
wania w takich rozmiarach, dlatego wiele cegielni długo 
jeszcze stosowało własne formaty, pomimo zmian tech-
nologicznych, jakim poddano proces ich wytwarzania. 

Na terenie Twierdzy Wisłoujście z cegieł maszynowych 
wykonano ściany budynków zlokalizowanych na Szańcu 
Wschodnim, izolację fundamentów budynku Koszar i ka-
mieniczek wokół Wieńca oraz przemurowania i drobne 
naprawy wewnątrz pomieszczeń kamieniczek. Wykorzy-
stane cegły wykonane zostały z jednorodnej masy z drob-
ną domieszką schudzającą i wypalone w wysokiej tempe-
raturze. Lica tych cegieł są gładkie. Wśród cegieł maszyno-
wych wyróżniono również cegłę ogniotrwałą (często stoso-
wany termin w języku polskim to cegła szamotowa), wyko-
naną z masy z domieszką zmielonej wypalonej gliny. Taka 
kompozycja dawała większą odporność termiczną materia-
łom budowlanym. 

Cegieł maszynowych o przykładowych wymia-
rach: 257×136×63, 286×140×52, 282×138×66, 
275×126×62 użyto do przebudowy budynku zlokalizo-
wanego na terenie Szańca Wschodniego w obrębie Bastio-
nu Świński Łeb (wykop 10). Chronologię obiektu określo-
no szeroko na XIX wiek. Jednak jego przebudowa, z któ-
rą wiążą się wykorzystane cegły, miała miejsce pod koniec 
XIX lub na początku XX wieku. Budynek został zniszczony 
w wyniku działań wojennych, a z jego gruzowiska wśród 
innych cegieł maszynowych pozyskano cegłę ogniotrwałą 
o wymiarach 240×118×62, z odciśniętą sygnaturą F.K.W. 
(ryc. 77:8). Odciśnięte litery oznaczają Fundusz Kwaterun-
ku Wojskowego, uregulowany ustawowo sposób finanso-
wania budownictwa mieszkalnego dla wojskowych funk-
cjonujący w latach 1927–1946 (Dz.U. z 1925 r. nr 97 poz. 
681; Dz.U. z 1927 nr 56 poz. 496). 

Do licowania fundamentów kamieniczek wokół 
Wieńca oraz budynku Koszar wykorzystano cegły ma-
szynowe o przykładowych wymiarach: 255×140×70, 
250×140×65, 245×120×65, 260×140×70, 250×130×65. 
Wśród nich wiele jest sygnowanych: ŁAPALICE, 3-23, 
Gd-24, Gdańsk-2, Gdańsk 26. Analogicznych materia-
łów użyto do przemurowań i napraw wewnątrz pomiesz-
czeń badanych kamienic. W XX wieku zmianom we-
wnątrz pomieszczeń podlegał przede wszystkim system 
ich komunikacji (zamurowywano przejścia) oraz sposób 
osadzania okien. Dodatkowo zamurowywano szyby ko-
minowe, taką sytuację odnotowano w badanym pomiesz-
czeniu jednej z kamienic (wykop 4). Tego typu oznacze-
nia stosowane były przez okoliczne cegielnie (przykłado-
wo Somonino, Łapalice czy podpelplińska Wola) w latach 
70. –80. XX wieku. 

and thus greater availability of this material. At the 
end of the 19th century in what is now Polish territory, 
the Association of Engineers and Architects and the 
Manufacturers of Bricks Association recommended 
dimensions of bricks („Przegląd Techniczny” 1900 
nr 10: 160–165; „Przegląd Techniczny” 1900 nr 11: 
173–180). In the Pomerania region Prussian standards 
were applied, and the recommended brick size was 
250×120×65 (these dimensions were decided by the 
rescript of the Prussian Ministry of Trade, dated 13 
October 1870.). The recommendation did not mean 
obligation to produce bricks of such dimensions and 
that is why many brickworks applied their own formats, 
despite the technological changes which the process of 
their preparation was subjected to.

Within the Wisłoujście Fortress wire cut brick was 
used for construction of the walls of buildings located 
on the East Sconce, isolation of Barracks building 
foundations and tenentment houses around the Ring, 
and for minor repairs indoors. The used bricks were 
made of homogeneous mass with inclusions and burned 
at high temperature. Their faces are smooth. Among 
those bricks there are also firebricks (chamotte brick 
is the term which is often used in the Polish language) 
made from mass with a dash of ground baked clay. Such 
composition gave a higher thermal resistance to the 
building materials.

Machine bricks of sample size: 257×136×63, 
286×140×52, 282×138×66, 275×126×62 were used 
for the reconstruction of the building located in the 
Eastern Sconce within Bastion Świński Łeb (trench 
10). The chronology of the object was broadly defined 
for the 19th century. Its reconstruction, however, to 
which the used bricks are related, took place in the late 
19th or early 20th century. The building was destroyed 
during the war. Among other machine bricks firebrick 
of dimensions 240×118×62, with imprinted signature 
F. K. W. was obtained (Fig. 77:8). The stamped letters 
stand for the Military Housing Fund (pol. Fundusz 
Kwaterunku Wojskowego), which was a regulated 
statutory method of financing housing construction for 
military staff, functioning in the years 1927–1946 (Dz.U. 
z 1925 r. nr 97 poz. 681; Dz.U. z 1927 nr 56 poz. 496).

Machine bricks of sample dimensions: 255×140×70, 
250×140×65, 245×120×65, 260×140×70, 250×130×65 
were used for facing the foundations of houses around 
the Ring and the barracks building. Among them, many 
are signed: Łapalice, 3-23, Gd-24, Gdańsk-2, Gdańsk 
26. Analogous materials were used for rebuilding 
and repairs indoors of the surveyed tenements. In the 
twentieth century, indoors communication system 
(passages were walled up) and the way of embedding the 
windows were subject to change. In addition, chimney 
shafts were closed. Such situation was found in one 
of the rooms of the researched house (trench 4). This 
type of markings was used by the local brickyards (e.g. 
Somonino, Łapalice or Wola near Pelplin), in the 70s and 
80s of the 20th century.
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 Dachówki ceramiczne
W efekcie badań analizie poddano łącznie 33 frag-

mentów lub większych partii dachówek ceramicznych. 
Pozyskane z warstw fragmenty reprezentują odmien-
ne formy wyrobów: dachówki esówki, płaskie (karpiów-
ki) i gąsiory. Z perspektywy badań archeologicznych da-
chówki stają się coraz częściej uwzględnianą kategorią 
znalezisk, wciąż jednak komentarze naukowe najczęściej 
dotyczą wyrobów średniowiecznych (Hesse 2001; 2012; 
Pawlak 2007: 169; Poleski, Niemiec, Woźniak 2010).

Dachówki płaskie
Wśród egzemplarzy ze stanowiska wyróżniono 11 da-

chówek płaskich, tzw. karpiówek (niem. Der Biberschwanz). 
Dachówki tego typu formuje się w drewnianych formach 
nasączonych wodą, nadmiar gliny usuwając strychulcem. 
Podczas wykańczania powierzchni dachówki obracane są 
na drugą stronę za pomocą płótna lub siatki. Powierzch-
nie dachówek mogły być nieszkliwione lub szkliwione, nie-
kiedy też dodatkowo dekorowane technikami malarskimi 
(Orgelbrand 1861: 649; Piwowar-Szarek 2004: 67–68). Do 
mocowania na łacie służą wyrabiane z pełnej masy noski, 
w zależności od praktyki warsztatu lub cegielni na spodniej 
stronie dachówki mogły się znajdować dwa lub jeden no-
sek (Hesse 2001: 255; Piwowar-Szarek 2004: 68). Egzem-
plarze pozyskane podczas badań Twierdzy Wisłoujście re-
prezentują dwie formy. Pierwsza to dachówka o formie sze-
ściokątnej o wymiarach 220×147×16, z obustronnie ścię-
tą krawędzią (ryc. 77:10). Na licu zewnętrznym posiada lek-
ko zaznaczoną, pogrubioną listwę i wyraźnie wyodrębniony 
jeden nosek o wysokości 4 cm i szerokości 2 cm. Wykona-
na została z glin żelazistych z domieszką drobnoziarniste-
go wyselekcjonowanego piasku. Kontekst pozyskania da-
chówki (wykop 5, M119, warstwa 120) to XIX-wieczne za-
sypisko studni. Pod względem metrycznym dachówka nie 
spełnia standardów XIX-wiecznych wyrobów, które powin-
ny wynosić 3/4×7×15 cali (1,86×17,36×34,72 cm) (Ro-
uget 1827:17). Dodatkowo, ten typ dachówki wystąpił na 
stanowisku pojedynczo i nie przyporządkowano jej wyko-
rzystania żadnemu z budynków, dlatego datowanie wskaza-
no szeroko, zgodnie z chronologią zabytków występujących 
w warstwie, na okres od XVII do XIX wieku. 

Drugą formą dachówki płaskiej są egzemplarze wyko-
nane z glin żelazistych z liczną średnioziarnistą domiesz-
ką piaskową, o wymiarach 140×25 i największej zacho-
wanej długości 260 mm, posiadające zaokrągloną krawędź 
i powierzchnię częściowo krytą szkliwem barwionym zie-
lono (ryc. 77:9). Nie pozyskano egzemplarza z zachowa-
nym noskiem. Tę formę dachówki odnotowano w wyko-
pach 1, 2 i 5 zlokalizowanych w obrębie Fortu Carré. Na tej 
podstawie wysunięto przypuszczenie, że tego typu dachów-
ka spełniała funkcję pokrycia dachowego lub przykładowo 
murów skarpowych na Twierdzy. W oparciu o cechy tech-
nologiczne jej chronologię określono na XVII wiek. 

Dachówki esówki
Kolejną formą dachówek pozyskanych na stanowisku 

są dachówki o esowatym profilu, określane jako holenderki  

Ceramic roof tiles
Research was performed on a total of 31 fragments 

or larger batches of ceramic tiles. The finds from 
various layers represent different forms of roof tiles: 
flat tiles, pantiles and ridge tiles. From the perspective 
of archaeological research roof tiles are increasingly 
being considered an important category of finds, yet still 
scientific comments most often apply to the medieval 
products (Hesse 2001; 2012; Pawlak, 2007: 169; Poleski, 
Niemiec, Woźniak 2010).

Flat tiles
Among the copies from the position 11 flat tiles, so-

called carp-style tiles (German Der Biberschwanz) were 
identified. The tiles of this type are formed in wooden 
forms soaked with water and the excess clay is removed 
with a stickle. During the finishing of the surface the 
tiles are turned over on a canvas or net. Surfaces can 
be unglazed or glazed, sometimes also additionally 
decorated with painting techniques (Orgelbrand 1861: 
649; Piwowar-Szarek 2004: 67–68). To fix them on the 
batten they are manufactured with special noses of full 
mass. Depending on the practice of a given workshop or 
a brick factory on the underside of the tiles there could 
be one or two noses (Hesse, 2001: 255; Piwowar-Szarek 
2004: 68). Copies obtained during research in the 
Wisłoujście Fortress represent both forms. The first one 
is a hexagonal tile of the size 220×147×16 with beveled 
edge on both sides (Fig. 77:10). On the outer face there 
is a lightly marked strip and clear, 4 cm high and 2 cm 
wide nose. It was made of ferruginous clays with a touch 
of fine graded sands. The context of the acquisition of 
tiles (trench 5, M119, layer 120) is 19th century well 
rubble. As far as the metric requirements are concerned, 
the tile does not meet the standards of the 19th -century 
dimensions, which should be 3/ 4×7×15 inches 
(1,86×17,36×34,72 cm) (Rouget 1827: 17). Moreover, this 
type of tiles occurred on the position individually and 
was not assigned to any of the buildings, which is why the 
dating was indicated broadly in line with the chronology 
of the finds discovered in the layer, covering the period 
from the 17th to the 19th century.

The second form of flat tiles are copies made of 
ferruginous clays with a significant inclusion of semi-
coarse sand, of dimensions’ 140×25 and of the largest 
preserved length of 260 mm, and having a rounded 
edge and greenglazed surface (Fig. 77:9 ). There were 
no copies obtained with a preserved nose. This form of 
tiles was found in trenches 1,2 and 5 located within the 
Fort Carré. Basing on this fact it has been assumed that 
this type of tile was used for roofing or, for example for 
covering the buttress walls at the Fortress. Basing on its 
technological features the chronology was determined on 
the 17th century.

Pantiles
Another form of tiles obtained in the post are tiles of 

the gooseneck profile, known as a Dutch or pantiles (Fig. 
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lub esówki (ryc. 77:11–12). Dachówki tego typu stosowa-
no w Niderlandach od początku XVI wieku. Z tego same-
go okresu znane są również z Danii (Bertelsen 1998: 320). 
Na terenie Twierdzy Wisłoujście dachówki tego typu po-
zyskano głównie w obrębie Fortu Carré (17 egzemplarzy), 
w mniejszym stopniu z obszaru Szańca Wschodniego (3 
egzemplarze). 

Dachówki wykonano z glin żelazistych z liczną do-
mieszką drobnoziarnistego piasku. Materiał jest bardzo 
rozdrobniony i nie pozwolił na uzyskanie wszystkich da-
nych metrycznych. Zachowane grubości badanych egzem-
plarzy zamykają się w przedziale 1–1,3 cm.

W oparciu o przekazy ikonograficzne z pewnością moż-
na stwierdzić, że dachówką esówką były kryte wszystkie ka-
mieniczki wokół Wieńca oraz budynki zlokalizowane na na-
sypie zachodniej kurtyny i Bastionu Furta Wodna. Praw-
dopodobnie w ten sam sposób kryte były dachy budynku 
zlokalizowanego na dziedzińcu Fortu Carré przy Bastionie 
Ostroróg, skąd licznie pochodzą pozyskane fragmenty. Chro-
nologię badanych egzemplarzy określono na XVII wiek. 

Gąsiory
W zbiorze ze stanowiska wyróżniono 2 fragmenty gą-

siorów (ryc. 77:13). Gąsiory służą do krycia wieńczenia da-
chów (kalenicy) (Rouget 1827: 20). Wyróżnione w zbiorze 
fragmenty wykonano z glin żelazistych z liczną domiesz-
ką drobnoziarnistego piasku i białych, nieokreślonych na 
obecnym etapie frakcji. Grubość dachówki w zachowanych 
partiach wynosi od 1,1 cm do 1,3 cm, jedna z zachowa-
nych części to fragment z noskiem o wysokości 4 cm i sze-
rokości 5 cm. 

Zaprawy
Analizy zapraw w niektórych ośrodkach badawczych 

w Polsce są zaawansowane (Gąsior, Bartz, Kierczak 2014; 
Bartz, Caban, Gąsior, Kastek, Mruczek 2015), jednak 
w odniesieniu do Gdańska są rzadko realizowane w kon-
tekście badań archeologicznych. 

W wyniku badań prowadzonych w Twierdzy Wisłouj-
ście w latach 2013–2014 wstępnej analizie petrograficznej 
oraz analizie chemicznej poddano próbki zaprawy i dwu-
warstwową próbkę tynku z warstwami malarskimi1. Prób-
ki zostały pobrane z tynku muru działowego Wartowni Pół-
nocno-Wschodniej (próbka nr 1) (ryc. 79) i warstwy zapra-
wy znajdującej się pod oryginalną posadzką jednej z ka-
mieniczek Wieńca (próbka nr 2). Dodatkowo w odniesie-
niu do warstw malarskich na tynku określono pigment 
warstwy barwnej. 

Metody badań
Badania składu tynku i zaprawy wykonano metodą 

wytrawiania w roztworze kwasu solnego. Po zakończeniu 
reakcji, ilościowym oznaczeniu części nierozpuszczal-
nych w kwasie oraz frakcji pelitowej (poniżej 0,1 mm) 
wypełniacz poddano badaniom w świetle odbitym mi-
kroskopu stereoskopowego. 

1 Analizy zostały wykonane przez Dorotę Sobkowiak i Elżbietę 
Orłowską, PKZLAB Dorota Sokowiak, Toruń.

77:11–12). Tiles of this type were used in the Netherlands 
since the beginning of the 16th century. They are also 
known from the same period from the areas in Denmark 
(Bertelsen 1998: 320). A total of 20 tiles of this type 
were collected within the Wisłoujście Fortress, mainly in 
the Fort Carré (17 copies) and to a lesser extent, in the 
Eastern Sconce (3 copies).

The tiles were made of ferruginous clays with a large 
inclusion of fine sand. The material is highly fragmented 
and did not allow to obtain all metrics. The preserved 
thickness of the test pieces is between 1–1.3 cm. 

On the basis of iconographic data we can certainly 
state that the pantiles covered all the houses around the 
Ring, as well as the buildings located on the western 
embankment and in the Furta Wodna Bastion. Probably in 
the same way were covered the roofs of the building located 
in the courtyard of the Fort Carré at the Ostroróg Bastion 
(Spurs), where numerous collected fragments come from. 
The chronology of test pieces is determined to be the 17th 
century.

Ridge tiles
Fragments (2) of ridge tiles were found among the 

finds from the position (Fig. 77:13). Ridge tiles are used 
for covering the crowning in the roofs (ridge) (Rouget 
1827: 20). The pieces were made of ferruginous clays 
with a large inclusion of fine sand and white fractions, 
undefined at this stage of research. The thickness of the 
tiles in the preserved parts is between 1.1 cm to 1.3 cm, 
one of the preserved pieces if the fragment with a nose, of 
height of 4 cm and 5 cm wide.

Mortars
Although in some research centers in Poland analyses 

of mortars are quite advanced (Gąsior, Bartz, Kierczak 
2014; Bartz, Caban Gąsior, Kastek, Mruczek 2015), in 
relation to Gdańsk they are rarely carried out in the 
context of archaeological research.

As a result of research conducted in 2013–2014 in 
the Wisłoujście Fortress, preliminary petrographic1 and 
chemical analysis was performed on the mortar samples 
and a two-layer sample of plaster with layers of paint. The 
samples were collected from the plaster of the partition 
wall of the Northeastern Guardhouse (sample No. 1) (Fig. 
79) and a layer of mortar below the original floor of one 
of the houses in the Ring (sample No. 2). In addition, with 
respect to the layers of paint on the plaster pigment of the 
color layer was also determined.

Research methodology
The study the composition of plaster and mortar were 

made by etching in hydrochloric acid solution. After 
the reaction was completed, quantitative determination 
of acid insoluble parts and of pelite fraction (less than 
0.1 mm), the filler was examined in the reflected light of 
a stereoscopic microscope.

1 The analyses were performed by Dorota Sobkowiak and Elżbieta 
Orłowska, PKZLAB Dorota Sokowiak, Toruń
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Wyniki badań 
Opis makroskopowy zapraw, przebieg reakcji z HCl, 

stan materiału po zakończeniu reakcji oraz wartość na-
siąkliwości w zanurzeniu w wodzie po 24 godzinach ujęto 
w tabeli 2. Przybliżony masowy skład podano w tabeli 3. 

Research results
Table 2 presents the macroscopic description of the 

mortars, course of the reaction with HCl, the condition 
of the material after completion of the reaction and the 
value of absorption in water immersion after 24 hours. 
The approximate mass composition is given in Table 3.

Numer	
próbki

Rodzaj	
próbki Wykop	 Miejsce	

pobrania
Opis	

makroskopowy

Reakcja	z	2MHCl
Nasiąkliwość	
w	wodzie	w	%intensywność stan	

zaprawy

1a tynk 
wierzchni 12 M381

zaprawa barwy 
beżowej, dość 

mocna

intensywna reakcja 
z wydzielaniem CO

2

rozpadła się 10

1b tynk 
spodni 12 M381

zaprawa barwy 
jasnobeżowej, dość 

mocna

intensywna reakcja 
z wydzielaniem CO

2

rozpadła się 9,1

2 zaprawa 4 warstwa 
90

zaprawa barwy 
białobeżowej, 

mocna

intensywna reakcja 
z wydzielaniem CO

2

rozpadła się 18,5

N
u

m
er	p

rób
k

i

Spoiwo

%	ilość	części	
nierozpuszczalnych	w	HCl

%
	ilość	w

ęglan
ów

S
tosu

n
ek

	spoiw
a	

d
o	w

yp
ełn

iacza

Główny	
składnik	

wypełniacza	
Inne	składnikiR

azem

w	tym

%	ilość	
frakcji	

pelitowej

%	ilość	
kruszywa

1a wapienne 61 6 55 39 01:01.6

kwarc o różnej 
wielkości ziaren 
i różnym stopniu 

obtoczenia

skalenie, niezidentyfikowane 
materiały ciemne, glaukonit, 

węgiel drzewny

1b wapienne 67.5 2 65.5 32.5 01:02

kwarc o różnej 
wielkości ziaren 
i różnym stopniu 

obtoczenia

skalenie, niezidentyfikowane 
materiały ciemne, glaukonit, 

okruchy ceramiczne

2 wapienne 70 3 67 30 01:02.5

kwarc o różnej 
wielkości ziaren 
i różnym stopniu 

obtoczenia

skalenie, niezidentyfikowane 
materiały ciemne, glaukonit, 

węgiel drzewny, okruchy 
ceramiczne, białe materiały ilaste

Sample	
number

Kind	of	
sample trench	 Place	of	

collection
Macroscopic	
description

Reaction	with	2MHCl
Absorbtion	in	

water	in	%intensity Mortar 
conditon

1a Surface 
plaster 12 M381 Beige mortar, quite 

strong
Intensive reaction 

with CO2 emission disintegrated 10

1b Bottom 
plaster 12 M381 Light beige mortar, 

quite strong
Intensive reaction 

with CO2 emission disintegrated 9.1

2 mortar 4 layer 90 White-beige 
mortar, strong

Intensive reaction 
with CO2 emission disintegrated 18.5

Tabela 2. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. Opis makroskopowy zapraw, opracowanie: Dorota Sob-
kowiak, Elżbieta Orłowska.

Table 2. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, position 12. Macroscopic description of mortars; prepared by: Dorota 
Sobkowiak, Elżbieta Orłowska.

Tabela 3. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. Przybliżony, masowy skład zapraw, opracowanie: Doro-
ta Sobkowiak, Elżbieta Orłowska.
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S
am

ple	nu
m

b
er

binder

%	amount	of	particles	
insoluble	in	HCl

%
	am

ou
n

t	of	
carbon

ates

B
in

d
er	to	

fi
ller	ratio

Main	filler	
component	 Other	componentstotal

including

%	amount	
of	pelite	
fraction

%	amount	
of	aggregate

1a calcareous 61 6 55 39 01:01.6

quartz of various 
grain sizes and 
varying degrees 

of roundness

feldspars, unidentified dark 
material, glauconite, charcoal

1b calcareous 67.5 2 65.5 32.5 01:02

quartz of various 
grain sizes and 
varying degrees 

of roundness

feldspars, unidentified 
dark material, glauconite, 

ceramic fragments

2 calcareous 70 3 67 30 01:02.5

quartz of various 
grain sizes and 
varying degrees 

of roundness

feldspars, unidentified 
dark material, glauconite, 

charcoal, ceramic fragments, 
white clay materials

Ryc. 79. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, próbka 1, pobrana z M381, wykop 12, Wartownia 
Północno-Wschodnia, fot. Joanna Dąbal.

Fig. 79. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. Sample 1 taken from M381, trench 12, North-Eastern Gouardhouse. 
Photo by Joanna Dąbal. 

Table 3. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, position 12. Approximate, mass composition of mortars, prepared by: 
Dorota Sobkowiak, Elżbieta Orłowska.

Tynk i zaprawa wykonane zostały na spoiwie wapien-
nym, kruszywem jest nieodsiany piasek i towarzyszące 
mu w złożu produkty wietrzenia skał głębinowych. Pig-
mentem mineralnym malatury jest ugier (ryc. 79). Ma-
sowy stosunek spoiwa do kruszywa wynosi około 1:2, 
wierzchnia warstwa zawiera większą ilość spoiwa, zaś 
w wypełniaczu znaleziono węgiel drzewny. Wodochłon-
ność obu warstw jest bardzo niska, wynosi 9–10%. 

Próbka zaprawy różni się znacznie składem, w spo-
iwie występują materiały ilaste (glinka), zaś w wypełniaczu 
stwierdzono także obecność węgla drzewnego i rozdrob-
nionej ceramiki. Masowa proporcja składników wynosi 
1:2,5. Nasiąkliwość w wodzie bardzo wysoka: około 18%. 

Plaster and mortar were made on limestone binder, 
the aggregate is non sifted sand and products of 
weathering of deep-sea rocks. The mineral pigment of the 
painting is ocher (Fig. 79). The mass ratio of the binder to 
the aggregate is about 1: 2, the top layer contains a larger 
amount of binder, and charcoal was found in the filler. 
The water absorption of both layers is very low, 9–10%.

The mortar sample has a significantly different 
composition, the binder materials are clay and the filler 
also contained charcoal and ceramics particles. The 
mass ratio of the components is 1: 2.5. Water absorption 
in water is very high: about 18%.

0 5 cm
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Analiza próbek tynków wskazuje, że jednym z po-
wodów ich użycia przez budowniczych jest niska nasią-
kliwość, a więc właściwa izolacja murów. Warto zwrócić 
uwagę, że wilgotność w Twierdzy Wisłoujście jest bardzo 
poważnym problemem z perspektywy zachowania mu-
rów. Wielowarstwowość tynków świadczy o bieżącej kon-
serwacji pomieszczeń w czasie ich użytkowania. Znacze-
nie miała także kolorystyka wnętrz (ryc. 80). Kolory czar-
no-ugrowy nawiązywały do sztandaru wojsk cesarskich 
z lat 1888–1918 (Kaiserstandarte des Deutschen Heeres) 
(ryc. 80). 

Druga próbka pobrana z warstwy pod posadzką ka-
mieniczki Wieńca również świadczy o dużej świado-
mości technologicznej wykonawców. Poprzez dużą na-
siąkliwość pozwala na utrzymanie właściwej struktu-
ry posadzki, izolowanej dodatkowo od wylewki warstwą 
piasku. Dodatki w składzie w postaci węgli drzewnych 
i frakcji ceramicznych są charakterystyczne dla star-
szych, średniowiecznych technik budowlanych, ale sto-
sowane były w budownictwie niekiedy do XVIII wie-
ku (Hughes, Leslie, Cllebaut 2001; Huges, Válek 2003; 
Smith, Smith 2009). 

Płytki posadzkowe
Płytki posadzkowe posiadają bardzo skromną pol-

ską literaturę. Nieco szerzej opisywane są egzempla-
rze pochodzące ze zbiorów zagranicznych (Klijn 1995; 
Kent, Dawson 1998; Hansen, Sørensen 2005). Płytki 
posadzkowe są kategorią wyrobów rzadko opisywaną  

The analysis of samples of plaster indicates that one 
of the elements of their deliberate use by builders is low 
water absorption, and therefore the correct insulation 
of the walls. It is worth noting that the humidity at the 
Wisłoujście Fortress is a very serious problem from the 
perspective of preserving the walls. Multiple layers of 
plaster indicate the ongoing maintenance of premises 
during use. Interior colours were important as well 
(Fig. 80). The colours black and ocher alluded to the 
banner of the imperial army in the years 1888–1918 
(Kaiserstandarte des Deutschen Heeres) (Fig. 80).

The second sample collected from the layer under the 
floor of one of the houses in the Ring also demonstrates 
the high technological awareness of the contractors. By 
high absorbency it allows the maintenance of the floor 
structure, additionally insulated from the foundation 
by a layer of sand. Additives in the composition in the 
form of charcoal and ceramic fractions are characteristic 
of older, medieval construction techniques, but were 
used in the construction industry sometimes to the 18th 
century (Hughes, Leslie, Cllebaut 2001; Huges, Valek 
2003; Smith, Smith 2009).

Floor Tiles
Floor tiles are rarely mentioned in Polish literature. 

Items from the foreign collections are described in 
greater detail (Klijn 1995; Kent, Dawson 1998; Hansen, 
Sørensen 2005). Floor tiles are rare category of products 
described in the context of Polish archaeological 

Ryc. 80. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, Wartownia Południowo-Wschodnia, wykop 9, M353, zachowana malatura 
wnętrza oraz zrekonstruowana malatura wewnątrz Wartowni, widok od N, fot. Dominika Leśniewska.

Fig. 80. GdańskGdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. South-eastern guardhouse, trench 9, M353. Preserved and reconstructed interior 
paintings of the Guardhouse seen from N. Photo by Dominika Leśniewska.
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w kontekście polskich badań archeologicznych. Odnoto-
wano je na stanowisku w Krakowie, Powidzu i Lęborku 
(Dąbal 2010; Poleski, Niemiec, Woźniak 2010; Koperkie-
wicz 2014).

Podczas badań archeologicznych z wykopu zlokali-
zowanego na dziedzińcu Fortu Carré pozyskano jedną 
ceramiczną płytkę posadzkową (ryc. 77:15). Dodatko-
wo w wykopie 10 w jednym z budynków odsłonięto i po-
zostawiono in situ 7 kamiennych płytek posadzkowych 
(ryc. 81). 

Pozyskany egzemplarz ceramiczny to płytka w formie 
kwadratu o wymiarach 105×107 mm i grubości 23 mm, 
wykonana z glin żelazistych, zewnętrznie pokryta bar-
wionym żółtozielonym szkliwem ołowiowym na pod-
kładzie angobowym. Chronologię egzemplarza usta-
lono, analizując publikowane zbiory płytek posadzko-
wych o pewnej chronologii – najwięcej analogicznych eg-
zemplarzy rozpoznano wśród zbiorów XVIII-wiecznych 
(Klijn 1995: 324–341). Szerszym kontekstem interpre-
tacyjnym dla tej kategorii materiałów są analizy źró-
deł archiwalnych przeprowadzonych dla Gdańska i El-
bląga (Barylewska-Szymańska 2004: 478–479; Kriegse-
isen 2011: 77). Miejsce pozyskania ceramicznej płytki,  

research, among the few that were reported are those in 
posts in Krakow, Powidz, or Lębork (Dąbal 2010; Poleski, 
Niemiec, Woźniak 2010; Koperkiewicz 2014).

One ceramic floor tile was obtained during the 
archaeological excavations of the trench located in the 
courtyard of the Fort Carré (Fig. 77:15). Moreover, in a 
trench 10 in one of the buildings 7 stone floor tiles were 
uncovered and left in situ (Fig. 81).

The obtained ceramic tile is in the form of a square, 
measuring 05×107 mm and 23 mm thick. It is made of 
ferruginous clays externally coated with yellow-green 
lead glaze on slipware underlay. The chronology was 
established by analyzing published collections of floor 
tiles of a certain chronology, the most similar copies 
were diagnosed among the collections of the 18th 
century (Klijn 1995: 324–341). The broader context of 
interpretation for this category of materials are archival 
source analyses conducted for Gdańsk and Elblag 
(Barylewska-Szymańska 2004: 478–479; Kriegseisen 
2011: 77). The place of obtaining this particular ceramic 
tile, as well as the absence of other similar materials on 
the position allows to reject the possibility of its use as an 
element of interior design at the Fortress.

Ryc. 81. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, wykop 10, kamienne płytki posadzkowe in situ, fotografia poglądowa – widok 
od góry, fot. Joanna Dąbal.

Fig. 81. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12, trench 10. Plan view of stone floor tiles in situ. Overall photo by Joanna Dąbal.



174

Joanna Dąbal, Karolina Szczepanowska     7. Budując Twierdzę Wisłoujście. Charakterystyka detali architektonicznych...

a także brak występowania innych analogicznych ma-
teriałów na stanowisku pozwala odrzucić możliwość jej 
wykorzystania jako elementu wykończenia wnętrz na te-
renie Twierdzy. 

Kolejną wyróżnioną grupą materiałów są płytki ka-
mienne zarejestrowane in situ (ryc. 81). Egzemplarze za-
dokumentowane w wykopie 10 wykonane zostały z wa-
pienia szarego i czerwonego. Wapienie we wskazanych 
odmianach przybywały do Gdańska z Olandii i wykorzy-
stywane były przede wszystkim do wykonywania podłóg, 
szczególnie w obiektach sakralnych, z rytmem płyt czer-
wonych i szarych w układzie szachownicowym lub diago-
nalnym (Król, Woźniak, Zakrzewski 2004: 50–51). Ana-
lizowane egzemplarze o wymiarach 350×350×52 ułożo-
ne są rzędami przesuniętymi względem siebie o pół płyt-
ki. Płytki z wapienia czerwonego występują w tym ukła-
dzie pojedynczo, a dominantą są egzemplarze szare. Lica 
wierzchnie płytek są polerowane, natomiast spody pozo-
stały łupane. 

Chronologię analizowanych płytek kamiennych okre-
ślono w oparciu o datowanie budynku na koniec XVIII do 
pierwszej połowy XIX wieku. 

Płytka ścienna (fliz)
W polskiej literaturze płytki ścienne, podobnie jak 

płytki podłogowe, nie stanowią obiektów szczególne-
go zainteresowania badawczego. Wśród publikowanych 
jest właściwie jeden egzemplarz z badań archeologicz-
nych w Stargardzie (Kwiatkowski 2011). Szersze opra-
cowania dotyczące tej kategorii wyrobów odnoszą się do 
dekoracji pomieszczeń Pałacu w Wilanowie i w oparciu 
o ikonografię do wnętrz kamienic gdańskich (Kilarska 
2003; Oczko, Pluis 2013). Znacznie bardziej rozbudowa-
na w tym zakresie jest literatura zagraniczna (wybrane 
publikacje: Kaufmann 1973; ; Pluis, Stupperich 2011; de 
Nas, de Ree, Baas 2013, Pluis 2013).

W zbiorze ze stanowiska wyróżniono zachowaną czę-
ściowo (fragment o wymiarach 65×37 mm) płytkę ścien-
ną o grubości 8,09 mm (ryc. 77:14). Na licu płytki w pra-
wym dolnym narożniku zachował się ślad po gwoździu 
w postaci nakłucia. Zaobserwowany szczegół jest wyni-
kiem procesu wytwórczego, jakiemu poddana została 
płytka. Celem wyrównania lica płytki na etapie jej for-
mowania przykładano do niego deseczkę z gwoździa-
mi (nider. snijplankje), które zapewniały nieprzesuwa-
nie się przedmiotu i łatwiejsze odwracanie (Pluis 2013: 
109–134). Lico analizowanej płytki dekorowane jest nie-
bieską malaturą i szkliwione polewą cynowo-ołowio-
wą. Częściowo zachowana została dekoracja lica w po-
staci narożnego motywu tzw. pająka i centralnie umiesz-
czonej szerokiej linii, będącej prawdopodobnie podstawą 
przedstawienia figuralnego lub dekoracji w postaci kra-
jobrazu. Celem identyfikacji barwników i składu pole-
wy przeprowadzono badania mikrograficzne powłoki ze-
wnętrznej i malatury2 (ryc. 82, tabela 4). Nie dokonywano 

2 Badania wykonał Jacek Ryl, Katedra Elektrochemii, Korozji i In-
żynierii Materiałowej, Politechnika Gdańska.

Another distinguished group of materials are stone tiles 
registered in situ samples documented in trench 10 were 
made of gray and red limestone (Fig. 81). Limestones in the 
indicated varieties arrived in Gdańsk from Öland and were 
used primarily for floors, especially in religious buildings, 
using the diagonal or chessboard rhythm of red and gray 
panels (Król, Woźniak, Zakrzewski 2004: 50–51). The 
analyzed tiles of dimensions 350×350×52 are arranged in 
rows staggered by half a tile. Red limestone tiles are used in 
the system individually and gray ones are dominant. Faces 
of the tiles are polished while the undersides remained split. 
The chronology of stone tiles was determined based on the 
dating of the building by the end of the 18th century to the 
first half of the 19th century.

Dutch tile (Wall tile)
Similarly to the floor tiles, wall tiles are not objects of 

special interest in Polish literature. Among the published 
materials there is actually one copy of the archaeological 
research in Stargard (Kwiatkowski 2011). Broader studies 
in the field concerning this category of products relate to 
decorating the rooms of the Palace at Wilanów and are 
based on the iconography of the interiors of tenement 
houses in Gdańsk (Kilarska 2003; Oczko, Pluis 2013). 
Foreign literature is much more extensive in this area 
(selected publications: Kaufmann 1973; Pluis, Stupperich 
2011; de Nas, de Ree, Baas 2013; Pluis 2013).

Among the collection from the position a partially 
preserved (piece measuring 65×37 mm) wall tile was 
distinguished, with a thickness of 8.09 mm (Fig. 77:14) 
On the face of the tile, in the bottom right corner there 
is a nail hole trace in the form of a prick. The observed 
detail is the result of the manufacturing process to which 
the plate was subjected. To smooth the face of the tile at 
the stage of its forming a wooden plank with nails was 
applied to (the Netherlands Snijplankje), which provided 
no movement of the object and the easier turning (Pluis 
2013: 109–134). The face of the analyzed tile is decorated 
with blue paints and tinglazed. Decoration of the face has 
been partially preserved in the form of a corner motive, 
so-called spider. There is also a centrally positioned wide 
line which is probably the basis of figurative or landscape 
decoration. To identify the composition of pigments and 
glazes a micrographic study of the outer shell and paintings 
was performed2 (Fig. 82, Table 4) No intentional damage 
has been done to the tested coating, that is why both in the 
readings of the dye (where painting was preserved under 
chipped enamel), as well as of the glazed surface of the 
tile, elements of substrate (oxygen (O) and silicon (Si)) can 
be seen. These inaccuracies allow to verify the data on the 
known techniques for making and decorating tiles.

New information on the technological details of the tile 
paintings is the use of cobalt blue dye in the presence of 
arsenic oxide (arsenic) used probably for a quicker reaction 
with enamel. In creating dyes arsenic was frequently used 

2 The analyses were performed by Jacek Ryl, Electrochemistry Cor-
rosion Materials Engineering, Gdańsk University of Technology
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 intencjonalnych uszkodzeń badanej powłoki, dlatego za-
równo w odczytach barwnika (w miejscu, gdzie zacho-
wała się malatura pod wyszczerbionym szkliwem), jak 
i szkliwionej powierzchni płytki widnieją pierwiastki 
podłoża (tlen (O) i krzem (Si)). Te nieścisłości pozwalają 
zweryfikować znane dane dotyczące techniki wytwarza-
nia i dekorowania płytek. 

Nową informacją dotyczącą szczegółów technologicz-
nych malatury płytki jest wykorzystanie barwnika błę-
kitu kobaltowego przy obecności tlenku arsenu (arszeni-
ku), zastosowanego prawdopodobnie dla szybszej reak-
cji ze szkliwem. W zakresie tworzenia barwników arsze-
nik częściej wykorzystywany był do otrzymywania bar-
wy zieleni paryskiej, tworzonej w oparciu o tlenek arsenu 
w kombinacji z oktanem miedzi. W odniesieniu do bada-
nej płytki mamy zapewne do czynienia ze śladowym za-
stosowaniem, stricte technologicznym, mającym na celu 
przyspieszenie klarowania szkliwa, co można interpreto-
wać jako zapobieganie rozmazywania się barwnika (Bo-
lewski, Budkiewicz, Wyszomirski 1991: 66). Tego typu 
podkłady z rozpuszczonych w wodzie toksyn stosowane 
były w malarstwie do gruntowania (Chmielewska, Gro-
chowska Angelus, Novljaković 2011: 210). Do tej pory 
w publikowanych informacjach jedynie raz wzmianko-
wano obecność arszeniku w odczytach mikrograficznych 
flizów niderlandzkich, jednak nie podano interpretacji 
tych wyników (Oczko, Pluis 2013: 75). 

Powierzchnia płytki pokryta jest szkliwem cynowo-
ołowiowym, gdzie Sn zmętnia szkliwo, nadając mleczne 
zabarwienie. Badania szkliw zabytkowych wyrobów ce-
ramicznych nie są dziedziną początkującą wciąż jednak 
wymagającą dalszych studiów. W odniesieniu do wyko-
nanych analiz zaobserwowano że Sn odnotowywany jest 
w powłoce intensywnie, ale punktowo i nie występuje 
w związku z K i Pb. Powyższe uwagi świadczą o nieho-
mogeniczności powłoki.  

Analizowana płytka ścienna jest wyrobem północno-
niderlandzkim, którego chronologię w oparciu o zacho-
waną grubość płytki oraz stylistykę narożnej dekoracji 
określono na 1. połowę XVIII wieku (Kaufmann 1973: 
38; Pluis 2013: 102, 109–134, 555–556). 

in the preparation of Paris green color obtained on the 
basis of arsenic oxide in combination with octane copper. 
In the case of the researched tile we are probably dealing 
with a rare, strictly technological use, designed to speed up 
the clarification of the enamel, which can be interpreted 
as preventing smearing of the dye (Bolewski, Budkiewicz, 
Wyszomirski 1991: 66). This type of base with toxins 
dissolved in water was used in painting for priming 
(Chmielewska, Grochowska Angelus, Novljaković, 2011: 
210). To date, the published information mentioned only 
once the presence of arsenic in micrographic readings of 
Dutch tiles, yet the interpretation of these results was not 
provided (Oczko, Pluis 2013: 75).

The surface of the tile is coated with a tin glaze, where 
Sn clouds the glaze giving it a milky color. Research on 
historic ceramic glazes is not a new field yet it still requires 
further study. With respect to the analyses it has been 
shown that Sn is recorded in the coating intensely but in 
spots and does not occur in connection with K and Pb. The 
above comments indicate non-homogeneity of the coating.

The analyzed wall tile is a Northen Nederland’s product, 
whose chronology, basing on the preserved thickness of the 
tile and the style of the corner decoration, has been set 
at the first half of the 18th century (Kaufmann 1973: 38; 
Pluis 2013: 102, 109–134, 555–556).

Tabela 4. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 
12, wyniki analiz mikrograficznych niderlandzkiej płyt-
ki ściennej (nr kat. 1588), oprac. Jacek Ryl

Ryc. 82. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, fotografia 
mikroskopowa z zaznaczonymi miejscami pobrania odczytu, 
oprac. Jacek Ryl

Fig. 82. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. Microscopic 
photography; places of collecting the data marked. Prepared by 
Jacek Ryl. 

  C  O  Na  Mg  Al  Si  S  K  Ca  Co  As  Sn  Pb

pt1 7.53 23.75 1.16  1.7 30.5  6.53 3.49 0.56 5.07  19.71

pt2 6.94 44.66 1.48 0.63 0.98 22.28 0.4  1.58 0.36 1.44 19.26 0

pt3 4.4 51.88 1.2  2.01 31.57 0.61 3.53 2.71 0.62 0.66  0.83

Table 4. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, position 12, 
the results of micrographic analyses of a Dutch wall tile 
(Cat. No. 1588), prepared by Jacek Ryl
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Uwagi dotyczące detali 
architektonicznych, ceramiki 
budowlanej i zapraw
Badania archeologiczno-architektoniczne przeprowa-

dzone w Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku w latach 2013–
2014 pozwoliły na wykonanie wstępnych analiz, dzięki 
którym w przyszłości będzie można usystematyzować wie-
dzę dotyczącą technik i materiałów budowlanych zastoso-
wanych podczas wykonywania zespołu obronnego. Wśród 
wykorzystanych na terenie Twierdzy materiałów wyróż-
niono detale kamienne, cegły, dachówki, zaprawy oraz ka-
mienne płytki posadzkowe. We wtórnym kontekście po-
zyskane zostały: ceramiczna płytka posadzkowa i płytka 
ścienna. W oparciu o pozyskane dane podjęto próbę usys-
tematyzowania kategorii materiałów i wskazania wstęp-
nych prawidłowości chronologicznych w ich użytkowaniu. 
Cenną informacją wydają się być dane dotyczące pokrycia 
dachowego, zniszczonego podczas wojny, detali kamien-
nych i malatury wnętrz Wartowni. Prezentowane wyniki 
są również pierwszym szerszym zestawieniem dotyczącym 
cegieł wykorzystywanych do budowy Twierdzy. Pozyskane 
dane metryczne wykazują cechy charakterystyczne dla po-
szczególnych okresów chronologicznych, jednak ich syste-
matyka wymaga większej liczby danych i wciąż jeszcze we-
ryfikacji. Niesatysfakcjonujące w kontekście przedstawio-
nych wyników są informacje dotyczące cegielni zaopatrują-
cych budowniczych Twierdzy. Ten zakres informacji, pomi-
mo poszukiwań archiwalnych, nie pozwolił odsłonić więcej 
szczegółów na obecnym etapie badań. 

Stosowanie technik budowlanych, a także dobór ma-
teriałów do budowy konkretnych obiektów na Twierdzy 
świadczy o niezwykłej świadomości budowniczych w po-
szczególnych okresach. Prawdopodobnie jednym z więk-
szych problemów budowlanych była duża wilgotność oraz 
niskie temperatury (nawet w okresie letnim). Dodatkowo 
wyzwaniem technologicznym był ciężar umocnień (szcze-
gólnie Fortu Carré) w kontekście niesprzyjającej geomor-
fologii terenu (głównie piaski – szerzej Jegliński, Uścino-
wicz 2015). Wskazane czynniki stanowiły główne wytycz-
ne dla doboru materiałów i inżynierii obiektu. Przeprowa-
dzona analiza wykorzystanych materiałów stanowi wpro-
wadzenie do szerszych badań dotyczących budownictwa 
obronnego Gdańska i aktywności budowlanej na obszarze 
Twierdzy Wisłoujście. 

 

Notes on the architectural details 
of building ceramics and mortars
Archaeological and architectural research conducted 

on the Wisłoujście Fortress in Gdańsk in 2013–2014 
allowed us to make preliminary analyses for future 
systematisation of the knowledge of techniques and 
building materials used for construction of the defense 
complex. Among the materials used at the Fortress the 
following finds were obtained: stone details, bricks, 
tiles, mortars and stone floor tiles. In the secondary 
context a ceramic floor tile and a wall tile. Basing on the 
collected data an attempt has been made to systematize 
the categories of materials and to preliminary indicate 
chronological correctness in their use. Valuable 
information seems to be the data concerning the roofing 
material destroyed during the war, of stone details and 
paintings of interiors of the Guardhouse. The results 
presented here are also the first wider specification 
concerning the bricks used in the construction of 
the Fortress. The acquired metric data exhibit the 
characteristics of the particular chronological periods, 
their taxonomy, however, requires more data and further 
verification. In the context of the presented results 
information concerning the brickworks supplying the 
builders of the Fortress is still unsatisfactory. At this 
stage this range of information, despite the archival 
search, did not reveal any more details.

The use of construction techniques and the selection 
of construction materials for the individual buildings 
on the Fortress prove the extraordinary awareness of 
the builders in the respective periods., Probably one of 
the major problems of construction in the individual 
centuries was high humidity and low temperatures (even 
in summer). In addition, the technological challenge 
was the weight of defenses (especially Fort Carré) in 
the context of unfavorable geomorphology of the area 
(mainly sands – widely: Jegliński, Uścinowicz 2015). The 
factors mentioned above were the main guidelines for the 
selection of materials and engineering solutions used in 
the Fortress. The performed analysis of the materials 
used provides an introduction to the wider research on 
Gdańsk defense constructions and construction activity 
in the area of the Wisłoujście Fortress.
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Abstrakt:

Artykuł stanowi wprowadzenie do prezentacji poszczególnych kategorii źródeł ruchomych po-
zyskanych na stanowisku Twierdza Wisłoujście w latach 2013–2014. Tekst zawiera dane liczbowe 
dotyczące źródeł ruchomych oraz opis sposobu ich prezentacji zastosowanego w dalszych rozdzia-
łach. Na badanym stanowisku pozyskano łącznie 14649 zabytków. W artykule wyszczegółowiono 
ich kategorie oraz liczbę, wskazano egzemplarze poddane konserwacji oraz wymieniono metody 
wykorzystane podczas analiz zabytków. 

Słowa kluczowe:
Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, archeologia, nowożytność, zabytki

Abstract:

This article is presents particular categories of artefacts found at the Wisłoujście Fortress 
archaeological site in 2013–2014. The text features numeric data on artefacts as well as the 
explanation of methods which have been used to present the assembly in following chapters. Total 
number of 14602 artefacts has been found at the site. The article provides with categorization of 
artefacts, their number and information on conserved examples. Methods of the artefacts analysis 
are also presented. 

Keywords:
Gdańsk, Wisłoujście Fortress, archaeology, post medieval period, artefacts
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W efekcie badań archeologiczno-architektonicznych 
prowadzonych przez Instytut Archeologii i Etnologii Uni-
wersytetu Gdańskiego na terenie Twierdzy Wisłoujście 
w latach 2013–2014 pozyskano łącznie 14649 zabytków 
(tabela 5). W niniejszej części monografii zaprezentowa-
ne zostaną wszystkie pozyskane na stanowisku naczy-
nia ceramiczne, fajki, kafle i elementy pieca, inne wyro-
by ceramiczne, przedmioty szklane, przedmioty metalo-
we, a także przedmioty kościane. Przedstawione wyniki 
analiz wymienionej kategorii wyrobów stanowią wpro-
wadzenie do ich problematyki. We wszystkich prezen-
tacjach autorzy wskazują na potrzebę dalszych studiów 
związanych z badanymi przedmiotami. 

In the course of archaeological-architectural 
research conducted by the University of Gdańsk Institute 
of Archaeology and Ethnology at Wisłoujście Fortress in 
2013–2014 total number of 14649 artefacts has been 
found (Table 5). This part of the publication provides 
with presentation of all excavated artefacts: pottery, 
tobacco pipes, stove tiles and other elements of stoves, 
other ceramic artefacts, as well as glass, metal and bone 
finds. Presented analyses provide with introduction into 
particular types of artefacts. All authors assumed the 
need of wider studies continued in the future into their 
fields of study.

kategoria	zabytków	/	finds’	category liczba	fragmentów	/	
finds	no.

ceramika budowlana / ceramic building materials 45

naczynia ceramiczne / ceramic vessels 7490

przedmioty ceramiczne – inne / ceramic-other 37

fajki / ceramic-clay tobacco pipes 1196

kafle i elementy pieca / stove tiles and stove elements 2275

przedmioty drewniane / wooden artefacts 3

detale kamienne / stone architectural details 2

przedmioty kościane / bone artefacts 9

przedmioty metalowo-drewniane / metal-wood artefacts 4

przedmioty metalowo-kościane / metal-bone artefacts 2

przedmioty metalowo-szklane / metal-glass artefacts 3

przedmioty metalowe / metal artefacts 1510

przedmioty szklane / glass artefacts 2059

tkaniny / textiles 10

tworzywo sztuczne / plastic 4

suma	/	total 14649

Tabela 5. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 
12, wykaz liczby zabytków pozyskanych na stanowisku, 
oprac. w oparciu o katalog zabytków Joanna Dąbal.

Table 5. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. Num-
ber of artefacts found at the site. Prepared by Joanna 
Dąbal, basing on the artefacts inventory.
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Prezentacji materiałów dokonano w formie opisowej, 
wzbogaconej fotografiami lub dokumentacją rysunko-
wą. Aby rozszerzyć tradycyjną formę dokumentacji, dla 
przykładowych wyrobów ceramicznych wykonano do-
kumentację 3D. W celach porządkowych oraz dla pre-
cyzyjnej identyfikacji wyrobów w zbiorach Muzeum Hi-
storycznego Miasta Gdańska, do których zostały włączo-
ne, pod każdym z prezentowanych graficznie zabytków 
umieszczono jego nr katalogowy (kat.). Dla pełniejszego 
zobrazowania wyników analiz posługiwano się metoda-
mi statystycznymi.

Stan zachowania zabytków zależny jest od środowi-
ska, w jakim zostały one zdeponowane. W celu lepszego 
rozpoznania wpływu tego czynnika na stan zachowania 
źródeł ruchomych wykonana została analiza chemiczna 
próbki gruntu pobranej z jednego z wykopów. Wyniki tej 
analizy tłumaczą rodzaj korozji przedmiotów i pozwalają 
dobrać właściwe środki do ich zabezpieczania. Wszyst-
kie zabytki wymagające konserwacji poddano tym za-
biegom. Łącznie zabezpieczono 288 przedmiotów lub ich 
fragmentów, wykonanych z metali, wełny lub surowców 
łączonych. Dodatkowo wyklejono 110 form wyrobów ce-
ramicznych. W efekcie podjętych działań części zabyt-
kom nadano walor ekspozycyjny. 

Problematyka źródeł ruchomych podejmowana przez 
poszczególnych badaczy podlegała rozwinięciu za spra-
wą niezależnych, uzupełniających badań specjalistycz-
nych. Na tej drodze możliwa była także weryfikacja sta-
wianych tez badawczych. Wyniki badań specjalistycz-
nych poddano krytyce w formie dialogu naukowego, od-
nosząc się do ich celowości względem poszczególnych ka-
tegorii materiałów. 

W efekcie podjętych działań zaprezentowana analiza 
źródeł ruchomych pozyskanych z Twierdzy Wisłoujście 
ma charakter interdyscyplinarny. 

Przedstawienie pełnych wyników analiz źródeł ru-
chomych z całego stanowiska z obszaru Gdańska jest 
pierwszym tego typu podsumowaniem. W kontekście 
licznych badań prowadzonych na terenie miasta do tej 
pory nie opublikowano pełnych zbiorów wyrobów cera-
micznych czy szklanych. Wszystkie zaprezentowane ma-
teriały są pierwszymi publikowanymi z terenu Twierdzy 
Wisłoujście. 

Artefacts are presented in descriptive form, 
supplemented with photographs or drawings. To broaden 
the traditional methods of recording, particular ceramic 
objects have been documented using 3D recording 
techniques. Each artefact’s photo or drawing has been 
labelled with its catalogue number (kat.) for ordering 
purposes and for precise identification of the find in the 
collection of the Historical Museum of Gdańsk, where 
the assembly belongs. Statistic methods have been used 
to improve the presentation of results. 

Preservation of artefacts depends on the types of 
environment in which there were deposited. In order to 
identify the influence of this factor, chemical analysis of 
the soil sample taken from one of the trenches has been 
carried out. The results of this analysis make it possible 
to define the type of corrosion and to select appropriate 
protecting measures. Each artefact that required 
conservation has been treated accordingly. Total number 
of 288 objects or fragments of objects made of metal, wool 
or mixed materials has been conserved. Furthermore, 
110 ceramic objects have been reassembled. In the 
result of the conservation process, much of the assembly 
become a part of a museum exhibition.

The problematic issues of study of artefacts have been 
developed with the use of independent, supplementary 
specialist analysis, which also allowed to verify 
research theses. The results of these analyses have 
been reviewed within the scientific discourse, as far as 
their purposefulness in accordance to the given type of 
material is concerned. 

In the result of adopted methods, the presented 
analysis of artefacts found at Wisłoujście Fortress is of 
an interdisciplinary character. 

The presentation of complete results of artefacts 
analysis from the single archaeological site is a first such 
publication from the research conducted in Gdańsk area. 
No full assembly of glass or ceramic artefacts found on 
numerous previously excavated sites in Gdańsk has been 
ever published. The presented materials are the first 
published finds from Wisłoujście Fortress. 
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Abstrakt:
W artykule przedstawiono ocenę agresywności korozyjnej gruntu pobranego w trakcie ba-

dań archeologicznych prowadzonych w Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku. Zestawione dane cha-
rakteryzują środowisko glebowe i wskazują możliwości stanu zachowania wyrobów metalowych. 

Słowa kluczowe:
Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, korozja metali, archeologia, analiza chemiczna

Abstract:
The article presents an assessment of corrosivity of soil collected during archaeological 

research conducted in the Wisłoujście Fortress in Gdańsk. The compiled data characterize the 
soil environment and identify potential conservation status of metal products. 

Keywords:
Gdańsk, Wisłoujście Fortress, corrosion of metals, archeology, chemical analysis
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Ułożone w ziemi konstrukcje oraz elementy metalowe 
narażone są na korozję wskutek oddziaływania środowi-
ska, pracy ogniw korozyjnych, zmiennych naprężeń oraz 
prądów błądzących. Korozja w gruntach ma charakter 
elektrochemiczny i w zdecydowanej większości przypad-
ków przebiega z depolaryzacją tlenową:

O
2
 + 2H

2
O + 4e → 40H-

Przy znacznym, najczęściej występującym lokalnie, 
zakwaszeniu gruntu możliwe są również inne reakcje 
katodowe, np.:

O
2
 + 4H+ + 4e → 2H

2
O

oraz
2H+ + 2e- → H

2
.

Przy pH>5 dla przebiegu procesu korozji stali w grun-
cie niezbędna jest obecność tlenu. Szybkość reakcji re-
dukcji tlenu jest najczęściej określana przez jego dyfuzję, 
a więc jest uzależniona od obecności warstewek ochron-
nych na metalu oraz od struktury i składu środowiska 
– gruntu.

Grunt stanowi złożony, niejednorodny układ porowa-
ty, składający się z części stałych, ciekłych i gazowych. 
Ponadto nieodłącznym składnikiem gruntu są substan-
cje organiczne oraz różne ożywione formy materii. Bu-
dowa gruntu sprawia, że ocena jego agresywności ko-
rozyjnej winna obejmować czynniki fizyczne, chemicz-
ne i biologiczne – takie jak: struktura, zawartość wilgo-
ci, stopień natlenienia, zawartość związków chemicz-
nych, kwasowość, przewodnictwo elektrolityczne, obec-
ność mikroorganizmów itp. Oceny agresywności korozyj-
nej gruntu dokonuje się na podstawie badań polowych 
oraz laboratoryjnych.

Struktura gruntu
Struktura gruntu to zespół cech budowy, takich 

jak: granulacja, postać cząstek, ich ułożenie i wiązanie. 
Od budowy gruntu zależy możliwość przemieszczania 
się wody i gazów oraz kontakt z powierzchnią zakopa-
nej konstrukcji metalowej (inny dla kamieni czy żwiru, 
a inny dla iłu czy gliny). 

Grunty piaszczyste, zbudowane z różnych granulacji 
piasku, żwiru i kamieni posiadają duże pory, dzięki cze-
mu łatwo przepuszczają wodę i gazy. Są uważane za mało 
agresywne korozyjnie (wapienie, margle, piaski).

Structures and metal components in the ground are 
exposed to corrosion because of the environment, action 
of corrosion cells, the variable stress and stray currents. 
Corrosion in soils is of electrochemical character and in 
most cases takes place with oxygen depolarization: 

O
2
 + 2H

2
O + 4e → 40H-

With large, most frequently occurring locally, 
acidification of the soil, other cathodic reactions are 
possible, e.g. .:

O
2
 + 4H+ + 4e → 2H

2
O

and
2H+ + 2e- → H

2
.

 
At pH>5 for the process of corrosion of steel in the ground 
the presence of oxygen is necessary. The reaction rate of 
oxygen reduction is generally determined by its diffusion 
and is therefore dependent upon the presence of protective 
films on metal, and the structure and composition of the 
environment – ground.

The soil is a complex, heterogeneous porous structure 
consisting of solid, liquid and gas. In addition, an integral 
component of soil are organic substances and various 
animated forms of matter. Because of the construction of 
soil the evaluation of the corrosion aggressiveness should 
include physical, chemical and biological factors – such 
as structure, moisture content, degree of oxygenation, 
the content of chemical compounds, acidity, electrolytic 
conductivity, presence of microorganisms, etc. The 
evaluation of corrosivity of soil is done on the basis of 
field and laboratory studies.

The structure of the soil
The structure of the soil is a set of features such as 

granulation, the form of particles, their arrangement and 
binding. From the construction of the ground depends 
the ability of water and gases to move and the contact 
with the surface of the buried metal structure (different 
for stones or gravel, and for silt or clay).

Sandy land, made up of different granularity of 
sand, gravel and stones has large pores, making it easily 
permeable to water and gases. They are considered less 
corrosive (limestone, marl, sand).

Clay land is characterized by a very small (or even 
colloidal) structure with highly developed network 
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Grunty gliniaste charakteryzują się bardzo drobną (lub 
nawet koloidalną) strukturą o silnie rozbudowanej sieci ka-
pilarnych porów, co sprzyja znacznemu kapilarnemu pod-
siąkaniu. Są bardzo mało przepuszczalne dla wody i powie-
trza, długo zatrzymują wilgoć. Utrudniony przepływ tlenu 
przez zwarte grunty gliniaste sprawia, że są one mało agre-
sywne korozyjnie – o ile na konstrukcji nie wystąpią ogniwa 
stężeniowe nierównomiernego natlenienia. Za najbardziej 
agresywne korozyjnie uważane są iły, humusy, muły, torfy, 
ziemie ogrodowe oraz grunty nasypowe (sztuczne).

Zawartość wilgoci i powietrza w gruntach. Są 
ze sobą współzależne; woda spełnia funkcję regulacji 
dopływu powietrza. W górnej warstwie gruntu (powy-
żej poziomu wód gruntowych) tylko część porów – głów-
nie kapilarnych – wypełniona jest wodą, toteż transport 
tlenu może odbywać się praktycznie bez przeszkód. Po-
niżej poziomu wody gruntowej cała objętość porów wy-
pełniona jest wodą; pory działają jak syfon wodny, a tlen 
może docierać do powierzchni metalu na drodze dyfu-
zji poprzez wodę. Ponieważ w fazie gazowej dyfuzja tlenu 
jest procesem 104 razy szybszym niż w wodzie, stąd do 
głębszych, wilgotnych warstw gruntu dociera go znacz-
nie mniej niż do górnych, suchych. Ponadto część tlenu 
pobierana jest przez organizmy żywe i butwiejące szcząt-
ki organiczne. 

Zawartość związków chemicznych. Grunty za-
wierają szereg różnego rodzaju związków chemicznych, 
takich jak: sole mineralne (najczęściej chlorki, siarcz-
ki, siarczany, węglany, wodorowęglany, azotany i azoty-
ny sodu, potasu, wapnia i magnezu), związki organicz-
ne (kwasy organiczne, związki humusowe) oraz gazy (po-
wietrze, dwutlenek węgla, siarkowodór, metan). Związki 
chemiczne mogą przyspieszać proces korozji (np. chlor-
ki, siarczki, siarczany, azotany) lub go hamować wskutek 
tworzenia na powierzchni metalu trudno rozpuszczal-
nych warstewek ochronnych, złożonych np. z węglanów 
wapnia i magnezu. Różne zasolenie gruntów może być 
przyczyną korozji wywołanej pracą ogniw stężeniowych. 
Obecność związków chemicznych wpływa również na 
odczyn oraz konduktywność gruntów.

Przewodnictwo elektrolityczne. Grunty o wyso-
kiej zawartości związków chemicznych oraz wilgotno-
ści charakteryzują się dobrym przewodnictwem elektro-
litycznym, co sprzyja zachodzeniu reakcji korozyjnych 
(ułatwia przepływ prądu korozyjnego). Stąd często przyj-
muje się wielkość elektrycznego oporu właściwego (rezy-
stywności) gruntu jako podstawowe kryterium jego agre-
sywności korozyjnej.

Ocena agresywności korozyjnej gruntu na podsta-
wie rezystywności jest bardzo pomocna przy wytyczaniu 
trasy projektowanych rurociągów oraz lokalizacji ukła-
dów anodowych instalacji ochrony katodowej. Ponie-
waż na zmierzoną wartość rezystywności gruntu znaczą-
cy wpływ ma jego wilgotność oraz temperatura (zamarz-
nięta wierzchnia warstwa gruntu nie przewodzi prądu), 
pomiary rezystywności należy wykonywać kilka razy 
w roku (wiosna – lato – jesień) przy różnych warunkach 
atmosferycznych.

of capillary pores, which contributes significantly to 
capillary soaking. It has very low permeability to water 
and air, so it retains moisture for a long time. Impeded 
flow of oxygen through tight loamy soil makes it very low 
corrosive – as long as on the surface of the structure does 
not appear uneven concentration of oxygen cells. Among 
the most corrosive ground are clays, humus, mules, peat, 
garden soil and made ground (artificial).

The moisture and air content in the ground. 
They are interdependent with each other; water has the 
air flow control function. In the top layer of soil (above 
groundwater level) only part of the pores – mainly 
capillary – are filled with water so the transport of oxygen 
can be carried out virtually without obstacles. Below the 
groundwater level the entire pore volume is filled with 
water, pores act as a siphon so water and oxygen can 
reach the metal surface by diffusion through the water. 
Since in the gas phase oxygen diffusion process is 104 
times faster than in water, so the deeper moist layers of 
the soil are reached by far less oxygen than the upper 
dry ones. Moreover, some oxygen is collected by living 
organisms and rotting organic matter.

The content of chemical compounds. Soils 
contain a number of different kinds of chemical 
compounds such as: mineral salts (usually chlorides, 
sulfides, sulfates, carbonates, bicarbonates, nitrates 
and nitrites of sodium, potassium, calcium and 
magnesium), organic compounds (organic acids, humic 
compounds) and gases (air, carbon dioxide, hydrogen 
sulfide, methane). The compounds can either accelerate 
the corrosion process (e.g. chlorides, sulfides, sulfates, 
nitrates) or slow it down by the formation on the metal 
surface of non-soluble protective films, composed for 
example of calcium and magnesium carbonates. Different 
soil salinity can cause corrosion as a result of the work 
of concentration cells. The presence of chemicals also 
affects the pH and conductivity of the ground.

Electrolytic conductivity. Soils rich in chemicals 
and humidity are characterized by good electrolytic 
conductivity, which fosters corrosive reaction (facilitates 
the flow of corrosion current). Hence the amount of the 
electrical resistivity of land is often assumed as the basic 
criterion for its corrosion aggressiveness.

Evaluation of soil corrosivity based on resistivity 
is very helpful in marking routes and location of the 
proposed pipeline systems and of anode systems of 
cathode protection. Because the measured value of 
soil resistivity can be significantly influenced by its 
humidity and temperature (frozen top layer of soil does 
not conduct electricity), resistivity measurements should 
be performed several times a year (spring – summer – 
autumn) at different weather conditions.

Collecting samples for testing
The collected soil samples should be cleared of stones 

and plant remains, mixed well, and then the soli should 
be formed into a cone. The cone should then be divided 
into four equal parts, of which:



187

Anna Arutunow     8.1. Soil conditions for the preservation of historical materials

Pobranie próbki do badań 
Z pobranej w terenie próbki gruntu należy usunąć 

kamyki i szczątki roślinne, dokładnie wymieszać, po 
czym usypać stożek. Stożek należy podzielić na cztery 
w miarę równe części, a następnie:

• z jednej części odważyć dwie próbki po 100 g grun-
tu każda do oznaczenia wilgotności, wykonać po-
miar rezystywności w naczyniu pomiarowym so-
ilbox oraz przeprowadzić badania określające ro-
dzaj gruntu,

• dwie części zgrubnie rozdrobnić i rozsypać na 
tacę w celu wysuszenia do stanu powietrzno-su-
chego, po czym rozdrobnić agregaty cząstek (bry-
łek) w moździerzu i przesiać przez sito o średnicy 
oczek do 2 mm – tego gruntu należy użyć do spo-
rządzenia wyciągu wodnego do analiz chemicz-
nych oraz do oznaczenia aktywności gruntu meto-
dą Corfielda,

• pozostały grunt zsypać do oznakowanego słoja 
i zachować jako próbkę kontrolną.

Przygotowanie wyciągu wodnego
Naważkę 100 g powietrznie suchego gruntu prze-

nieść do kolby miarowej o pojemności 1 dm3 i do kre-
ski uzupełnić wodą destylowaną. Następnie kolbę przez 
co najmniej 30 minut wytrząsać ręcznie lub w wytrzą-
sarce mechanicznej, po czym pozostawić na około dwie 
doby w celu opadnięcia zawiesiny i zdekantować. Jeże-
li wyciąg wodny jest mętny – do dalszych badań należy 
go przesączyć przez twardy sączek lub odwirować na wi-
rówce szybkoobrotowej.

Wykonanie analiz chemicznych
Do wykonania analiz chemicznych należy użyć grun-

tu o naturalnej wilgotności (oznaczenie wilgotności) oraz 
wolnego od zawiesiny wyciągu wodnego (oznaczenia pH, 
chlorków, siarczanów oraz wapnia).

Oznaczenie wilgotności gruntu
Oznaczenie polega na określeniu różnicy masy po-

między próbką o naturalnej wilgotności a próbką wysu-
szoną do stałej masy w temperaturze 105–110°C. Z grun-
tu o naturalnej wilgotności wykonać dwie naważki po 
100 g (z dokładnością do 0,1 g) każda, przenieść do ozna-
kowanych naczyń szklanych o znanej masie (np. krysta-
lizatorów) i umieścić w suszarce. Suszenie należy pro-
wadzić w temperaturze 105–110°C do stałej masy (oko-
ło 2–3 godziny) i po ostudzeniu w eksykatorze – ponow-
nie zważyć.

Wilgotność gruntu (w procentach) wyznaczyć ze 
wzoru:

[%]%100⋅=
kw

sw

mm

mm
W

–
–

gdzie: m
w
 – masa wilgotnej próbki z naczyniem [g], m

s
 

– masa suchej próbki z naczyniem [g], m
k
 – masa naczy-

nia (krystalizatora) [g].

• from one part two samples of 100 g of soil each 
should be weighed to determine moisture; 
measure the resistivity in the measurement vessel 
soilbox and carry out tests to determine the type of 
soil,

• two parts should be roughly crushed and sprinkled 
onto a tray to dry to a state of air-dry, and then the 
particle aggregates (lumps) should be crushed in 
a mortar and passed through a sieve having a mesh 
diameter of 2 mm – this soil should be used for the 
preparation of water solution for chemical analysis 
and to determine the activity of the soil by Corfield 
method,

• the remaining soil should be put into a labeled jar 
and saved as a control sample.

Preparation of water solution
100 g of air-dried soil should be moved to a volumetric 

flask of 1 dm3 and the flask should then be filled up 
with distilled water up to the mark. The flask should 
be shaken vigorously by hand or mechanical shaker for 
at least 30 minutes, then it should be left to stand for 
about two days in order to settle and decant the slurry. If 
the water solution is cloudy it should be filtered through 
a stiff drain for further research or centrifuged.

Performing chemical analyzes
For chemical analyzes, soil with natural moisture 

(humidity designation) should be used, and aqueous 
extract free from suspension (measure the pH, chloride, 
sulfate and calcium amount).

Determination of soil moisture
To determine the soil moisture we need to measure 

the difference in weight between the sample with natural 
moisture content and the sample dried to constant 
weight at a temperature of 105–110°C. Divide the 
ground of natural humidity into two samples weighing 
of 100 g (exact to 0,1 g) each, place them in the marked 
glassware of known weight (e.g. crystallizers) and place 
in the oven. Drying must be carried out at a temperature 
of 105–110°C to constant weight (for about 2–3 hours) 
and, after cooling in a desiccator – the samples should 
be reweighed.

Soil humidity (in percentage) should be calculated 
from the formula:

 [%]%100⋅=
kw

sw

mm

mm
W

–
–

 
where: m

w
 – mass of moist sample with vessel [g], m

s
 – 

dry sample weight with vessel [g], m
k
 – the mass of the 

vessel (crystallizer) [g].
The arithmetic mean of two parallel determinations 

should be assumed as the result.
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Jako wynik oznaczenia należy przyjąć średnią aryt-
metyczną z dwóch równoległych oznaczeń.

Oznaczenie pH
Odczyn wyciągu wodnego należy wykonać metodą 

potencjometryczną, stosując dowolny miernik pH i odpo-
wiedni zestaw elektrod pomiarowych. Procedura pomia-
ru – zgodnie z instrukcją obsługi miernika.

Oznaczenie zawartości Cl-

Oznaczenie zawartości chlorków w wyciągu wod-
nym z gruntu polega na miareczkowaniu chlorków za 
pomocą mianowanego roztworu azotanu srebra wobec 
chromianu potasu jako wskaźnika w środowisku o pH  
6,5–10. W  tych warunkach jony srebra z jonami chlor-
kowymi tworzą trudno rozpuszczalny w wodzie chlorek 
srebra. Po wytrąceniu wszystkich jonów chlorkowych, 
jony srebra reagują z chromianem i zabarwienie roztwo-
ru zmienia się z żółtego na żółtobrunatny, co świadczy 
o końcu reakcji. Oznaczenie wykonuje się następująco: 
do 100 cm3 wyciągu wodnego dodać 1 cm3 10% roztworu 
chromianu potasu (K

2
CrO

4
) i miareczkować 0,05 N roz-

tworem azotanu srebra aż do wystąpienia trwałego bru-
natnego zabarwienia; analogicznie należy wykonać mia-
reczkowanie 100 cm3 wody destylowanej. Zawartość jo-
nów chlorkowych [mg/kg] obliczyć ze wzoru:

( ) ⋅−⋅
=−

kg
mg

a

VV
Cl

10001,77265 21 ][
gdzie: 1,77265 – liczba miligramów Cl- odpowiadająca 
1cm3 0,05N AgNO

3
, 1000 – przelicznik z grama na kilo-

gram, V
1
 – objętość 0,05N AgNO

3
 zużytego na zmiarecz-

kowanie próbki [cm3], V
2
 – objętość 0,05N AgNO

3
 zuży-

tego na zmiareczkowanie 100 cm3 wody destylowanej 
(próbka kontrolna) [cm3], a – ilość gruntu użyta do ozna-
czenia [g].

Jako wynik oznaczenia należy przyjąć średnią aryt-
metyczną z dwóch równoległych oznaczeń.

Oznaczenie zawartości S04
2-

Oznaczenie zawartości siarczanów metodą miarecz-
kową polega na ich wytrąceniu w postaci siarczanu baru, 
odsączeniu osadu, a następnie rozpuszczeniu w znanej 
objętości mianowanego roztworu wersenianu dwusodo-
wego. Nadmiar wersenianu odmiareczkowuje się miano-
wanym roztworem chlorku magnezu w obecności czer-
ni eriochromowej T jako wskaźnika. Zawartość siarcza-
nów można oznaczyć metodą wagową, polegającą na ich 
ilościowym wytrąceniu chlorkiem baru (BaCl

2
) w śro-

dowisku kwaśnym od kwasu solnego w postaci trudno 
rozpuszczalnego osadu siarczanu baru (BaSO

4
). Wytrą-

cony osad po odsączeniu i przemyciu wodą destylowaną 
należy wyprażyć do stałej masy w temperaturze 900°C. 
Z  masy otrzymanego siarczanu baru zawartość SO

4
2-

obliczyć ze wzoru:

Determination of pH
The pH of the aqueous extract should be measured 

by potentiometric method using any pH meter and 
a  corresponding set of measurement electrodes. The 
measurement procedure – according to the instruction 
manual of the meter.

Determination of Cl-

Determination of the chloride content in the aqueous 
extract from the ground involves the titration of chloride 
with standard silver nitrate solution to the potassium 
chromate as indicator at pH 6,5–10. Under these 
conditions, the silver ions with chloride ions form silver 
chloride sparingly soluble in water. After precipitation of 
all the chlorine ions, the silver ions react with chromate 
and the color of the solution changes from yellow 
to yellow-brown, indicating the end of the reaction. 
Determination is performed as follows: to 100 cm3 of the 
aqueous extract 1 cm3 of a 10% solution of potassium 
chromate (K

2
CrO

4
) is added, and titrated with 0.05 N 

silver nitrate solution until a permanent brown color; 
similarly perform the titration of 100 cm3 of distilled 
water. The content of chloride ions [mg / kg] should be 
calculated by

 ( ) ⋅−⋅
=−

kg
mg

a

VV
Cl

10001,77265 21 ][
where: 1.77265 – the number of milligrams of Cl- 
corresponding to 1 cm3 0.05 N AgNO 

3
, 1000 – conversion 

from grams to kilogram, V1 – volume of 0.05 N AgNO
3 

used on titrating sample [cm3], V2 – volume of 0.05 N 
AgNO

3
 used on titration of 100 cm3 of distilled water 

(control sample) [cm3], a – the amount of soil used for the 
determination [g].

The result of the determination should be the 
arithmetic mean of two parallel determinations

Determination of S04
2-

Determination of sulphates by titration method 
consists in the precipitation of barium sulphate, filtering 
off the precipitate and then dissolving in a known volume 
of standard solution of disodium edetate. The excess of 
EDTA is then back-titrated with a standard solution of 
magnesium chloride in the presence of Eriochrome black 
T as indicator. The content of sulfates can be determined 
by weighing, by the quantitative precipitation of barium 
chloride (BaCl

2
) in an acidic medium of hydrochloric 

acid in the form of a sparingly soluble precipitate barium 
sulfate (BaSO

4
). The resulting precipitate, after filtration 

and washing with distilled water, should be calcinated 
to constant weight at 900°C. From the resulting mass of 
barium sulphate the content of SO

4
2- should be calculated 

using the formula

 ⋅⋅
=

−

kg
mg

b
a

SO
10000,41152

4 ][
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⋅⋅
=

−

kg
mg

b
a

SO
10000,41152

4 ][
gdzie: 0,4115 – mnożnik przeliczeniowy z BaSO

4 
na SO

4
2, 

1000 – przelicznik z grama na kilogram, a – ilość BaSO
4
 

[g], b – ilość gruntu użyta do oznaczenia [g].

Jako wynik oznaczenia należy przyjąć średnią aryt-
metyczną z dwóch równoległych oznaczeń.

Pomiar rezystywności wyciągu wodnego 
oraz gruntu metodą soilbox
Pomiar rezystywności wyciągu wodnego oraz grun-

tu wykonuje się przy użyciu miernika NILSSON model 
400, zgodnie z instrukcją jego obsługi. Miernik wyska-
lowany jest w jednostkach rezystancji [Ω]. Rezystywność 
próbki gruntu obliczamy ze wzoru:

ρ = R · k-1,

Ponieważ stała naczyńka pomiarowego (soilbox) wy-
nosi k=1 [cm-1], stąd rezystywność gruntu (wyciągu wod-
nego) wyniesie:

ρ = 0,01·R [Ω·m].

Rezystywność gruntu
Naczynie pomiarowe należy szczelnie (przez delikat-

ne ubicie) wypełnić badanym gruntem, podłączyć elek-
trody pomiarowe i zmierzyć rezystancję próbki. Następ-
nie należy zalać naczynie pomiarowe wodą destylowaną 
i ponownie odczytać rezystywność próbki. 

Ocena aktywności gruntu metodą Corfielda
Pomiar polega na określeniu ubytku wagowego rurki 

stalowej umieszczonej w badanym gruncie przy przepły-
wie przez nią prądu stałego o napięciu 6 V w ciągu 24 go-
dzin. W skład układu pomiarowego wchodzą:

• rurka ze stali węglowej o średnicy 1/2” i długości 
roboczej 12 cm,

• naczynie Corfielda: zlewka szklana o pojemno-
ści 600 cm3 i średnicy 8 cm, wyłożona blaszką 
miedzianą,

• źródło prądu stałego o napięciu 6 V,
• mierniki prądu i napięcia.
Aby wykonać pomiar aktywności gruntu, należy:
• zważyć z dokładnością do 0,01 g oczyszczoną i od-

tłuszczoną rurkę stalową,
• zatkać dolny koniec rurki korkiem gumowym,
• wstawić centralnie rurkę stalową do naczynia 

pomiarowego,
• próbkę gruntu wysuszonego do stanu powietrzno-

suchego rozdrobnić w moździerzu,
•  wypełnić naczynie pomiarowe badanym gruntem 

i nawilżyć wodą destylowaną aż do nasycenia,
• połączyć układ pomiarowy,

where: 0.4115 – multiplier conversion of BaSO
4
 on 

SO
4

2- 1000 – conversion from grams to kilogram, a – the 
amount of BaSO

4
 [g], b – the amount of soil used for the 

determination [g].
The result of the determination should be the 

arithmetic mean of two parallel determinations.

The measurement of resistivity of water 
solution and of the ground by soilbox method
The measurement of resistivity of water solution and 

of ground is carried out using the meter Nilsson model 
400, according to its user guide. The meter is scaled in 
units of resistance [Ω]. The resistivity of the soil sample 
is calculated using the formula: 

ρ = R · k-1,

Since the constant of the measurement vessel (soilbox) 
is k = 1 [cm-1], hence the soil resistivity (aqueous extract) 
will be:

ρ = 0,01·R [Ω·m].

Soil resistivity
The measuring vessel should be tightly (by gentle 

compaction) filled with the researched soil, connect the 
measuring electrodes and measure the resistance of the 
sample. Then fill the measuring vessel with distilled 
water and reread the resistivity of the sample.

Evaluation of activity of soil 
by Corfield method
The measurement consists in determining the weight 

loss of steel pipes placed in the soil at the test flow of direct 
current at voltage of 6 V for 24 hours. The measuring 
system consists of:

• carbon steel tube having a diameter of 1/2 „and 
a working length of 12 cm.

• Corfield vessel: glass beaker with a capacity of 
600 cm3 and 8 cm in diameter, lined with copper 
plaque,

• DC power source with a voltage of 6 V,
• current and voltage meters.
To measure the activity of the soil you must:
• weigh cleaned and degreased steel tube with the 

accuracy up to 0.01g,
• clog the lower end of the tube with a rubber plug,
• insert the steel tube centrally into a measuring 

vessel,
• crumble a sample of soil dried to a state of air in 

a mortar,
• fill the measuring vessel with the tested soil and 

moisten with distilled water until saturated,
• connect the measuring equipment,
• turn on (for 24 hours) the flow of current at voltage 

of 6 V, supplement water loss,
• after 24 hours. interrupt the current flow, remove 

the tube, rinse it in running water, clean off the 
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• włączyć (na 24 godziny) przepływ prądu o napię-
ciu 6 V, ewentualnie uzupełniając ubytki wody,

• po 24 godz. przerwać przepływ prądu, wyjąć rur-
kę, przemyć ją w bieżącej wodzie, oczyścić z pro-
duktów korozji (za pomocą szczotki), wysuszyć 
i ponownie zważyć z dokładnością do 0,01 g.

Kryteria oceny agresywności gruntu
Grunty uważa się za agresywne korozyjnie wtedy, gdy 

spełniony jest jeden z poniższych wskaźników:
• zawierają siarczki lub siarkowodór,
• pH jest niższe niż 5,
• pH gruntów gliniastych, ilastych i silnie wapien-

nych przekracza 8,
• rezystywność jest niższa niż 20 Wm,
• aktywność korozyjna wyznaczona metodą Corfiel-

da jest duża,
• poziom wód gruntowych jest zmienny w ciągu 

roku i przynajmniej częściowo
• obejmuje zakopaną konstrukcję metalową,
• metal/stop jest ułożony w gruntach o różnej struk-

turze i spoistości, np. glina | piasek,
• obecne są żużle, odpady budowlane, popioły, śmie-

ci itp.
Ponadto za agresywne korozyjnie uważa się grunty 

bagienne, torfiaste, ogrodowe oraz sztuczne (nasypowe). 
Znaczna zawartość wapnia (w postaci węglanu lub wodo-
rowęglanu) nieco obniża agresywność korozyjną gruntu.

Kryteria oceny agresywności korozyjnej gruntu przy-
jęto w oparciu o następujące normy: PN-EN 12501,  
PN-91/B-10703, BN-85/2320-01, PN-90/E-05030,  
PN-EN-50162:2006. Analiza agresywności korozyjnej 
dotyczyła gruntu dostarczonego do analizy przez Insty-
tut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego, 
który został pobrany dnia 11.07.2014 roku w Twierdzy 
Wisłoujście AZP 11-44 (stanowisko: 12, wykop: 8, war-
stwa: 341, materiał zabytkowy: metal + gleba, numer 
próby: 53. Badania laboratoryjne próbek gruntu obejmo-
wały następujące oznaczenia:

• pomiary pH wyciągów wodnych;
• pomiary pH gruntów kwasomierzem glebowym 

Hellige’a;
• pomiary aktywności korozyjnej gruntu metodą 

Corfielda;
• oznaczenie siarczanów;
• oznaczenie chlorków;
• pomiary rezystywności gruntu miernikiem rezy-

stancji uziemień NILSON. 
Wyniki oznaczeń przedstawione zostały w  Tabeli 6 

i stanowią średnią z trzech oznaczeń.

corrosion products (with a brush), dry and reweigh 
with the accuracy up to 0.01 g.

Criteria for assessing 
the aggressiveness of soil
Soil is considered to be corrosive if either of the 

following indicators is met:
• it contains sulfide or hydrogen sulfide,
• pH is lower than 5,
• pH of clay soil, loamy and strongly limestone soil 

exceeds 8,
• resistivity is lower than 20 Wm,
• corrosion activity as measured by Corfield method 

is large,
• groundwater level is variable throughout the year 

and at least partially
• includes the buried metal structure,
• metal / alloy is placed in soils of different structure 

and cohesiveness –e.g. clay | sand,
• slag, construction waste, ashes, garbage, etc. are 

present.
In addition, swamp land, peat, garden and artificial 

(bulk) grounds are considered to be corrosive. A significant 
amount of calcium (as carbonate or bicarbonate) slightly 
decreases the corrosive properties of soil.

The evaluation criteria of corrosivity of soil are based 
on the following standards: PN EN 12501, PN-91 / 
B-10703, BN-85 / 2320-01, PN-90 / E-05030, PN EN-
50162: 2006. The analysis of soil corrosivity concerned 
the sample delivered for analysis by the Institute of 
Archaeology and Ethnology at the University of Gdańsk, 
which was collected on 11.07.2014, at the Fortress 
Wisłoujście AZP 11-44 (position 12, the trench 8, layer: 
341, historical material: metal + soil sample number: 53. 
Laboratory tests of soil samples included the following 
indications: 

• measurement of pH of aqueous extracts; 
• measurements of the pH of the soil with Hellige’s 

soil acidometer; 
• measurements of soil corrosion activity by Corfield 

method; 
• determination of sulphates; 
• determination of chlorides; 
• soil resistivity measurement with NILSON earth 

resistance meter.
Test results are shown in Table 6 and represent the 

mean of three determinations.
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Index Criterion index of corrosivity of soil Results

small medium large 

Soil resistivity with 20% humidity (vessel 
Soil Box) [Ω · m]

>100 20–100 <20 32

Moisture of soil samples [%] 3.8

pH 7 6 5 or 8 7

pH of the extract 7.19

Corfield’s corrosive aggression [g] <1 1–3 >3 1.7558

The content of hydrogen sulphide and 
sulphide by qualitative analysis

Absence of H
2
S Absence of H

2
S Absence of H

2
S Absence of H

2
S

The sulphate content [mg / kg] <200 200–1000 >1000 275.56

The chloride content [mg / kg] <100 100–200 >200 62.79

corrosivity Mean/average

Wskaźnik Kryterium agresywności korozyjnej gruntu Wyniki

mała średnia duża

Rezystywność gruntu z 20% wilgotnością 
(naczynie Soil Box) [Ω·m]

>100 20–100 <20 32

Wilgotność próbek gruntu [%] 3,8

pH 7 6 5 lub 8 7

pH wyciągu 7,19

Agresywność korozyjna Corfielda [g] <1 1–3 >3 1,7558

Zawartość siarkowodoru i siarczków wg 
analizy jakościowej

brak H
2
S brak H

2
S obecność H

2
S brak H

2
S

Zawartość siarczanów [mg/kg] <200 200–1000 >1000 275,56

Zawartość chlorków [mg/kg] <100 100–200 >200 62,79

Agresywność korozyjna średnia

Tabela 6: Wyniki pomiarów gruntu i oznaczenia

Table 6: Results of measurements of soil and determination

Literatura | References

Ciabach Jerzy, 1992, Właściwości żywic sztucznych w konser-
wacji zabytków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mi-
kołaja Kopernika, Toruń.

Kołyszko Marek, 2012, Konserwacja monet i medali, Polskie 
Towarzystwo Naukowe, Warszawa.

Krause Janusz, 1979, Badania nad usuwaniem produktów ko-
rozji z powierzchni zabytkowych obiektów żelaznych, Bi-
blioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Seria B, T. 57, 
Warszawa.

Krause Janusz, 1995, Sarkofagi cynowe. Problematyka tech-
nologiczna, warsztatowa i konserwatorska, Wydawnictwo 
Troja, Toruń.

Młodecka Halina, 2012, Wybrane problemy konserwacji srebr-
nych numizmatów pochodzących ze zbiorów Muzeum Ar-
cheologicznego i Etnograficznego w Łodzi, „Biuletyn Numi-
zmatyczny”, T. 1: 63–68.

Ryl Jacek, 2015, Wyniki analiz mikrograficznych przedmiotów 
metalowych, (w:) Gdańsk, Twierdza Wisłoujście. Badania 
archeologiczno-architektoniczne w latach 2013–2014, red. 
J. Dąbal, K. Krawczyk, T. Widerski, Instytut Archeologii 
i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Historycz-
ne Miasta Gdańska, Gdańsk: 389–394.

Ślesiński Władysław, 1961, Konserwacja zabytków sztuki, T. 3, 
Rzemiosło artystyczne, Arkady, Warszawa.

Ślesiński Władysław, 1990, Konserwacja zabytków sztuki, T. 2, 
Rzeźba, Arkady, Warszawa.

Wojciechowska Anna, 1963, Metody konserwacji metalowych 
zabytków archeologicznych, Biblioteka Muzealnictwa 
i Ochrony Zabytków, Seria B, T. 6, Warszawa: 167–176.





193

8.2. SPRAWOZDANIE Z KONSERWACJI
WYROBÓW METALOWYCH

Anna Jędrzejczak-Skutnik

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

8.2. REPORT ON CONSERVATION
OF SELECTED METALWORK 

Fot. / Photo by Joanna Dąbal, 2014



194

Abstrakt:
Artykuł skrótowo przedstawia metody konserwacji zabytków metalowych z badań archeolo-

gicznych przeprowadzonych przez Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego na 
terenie Twierdzy Wisłoujście. Zbiór ten obejmuje 278 zabytków metalowych, wykonanych z róż-
nych surowców, takich jak żelazo, ołów, mosiądz, aluminium. Szczególną uwagę zwrócono na 
stan zachowania obiektów i przyczyny zniszczeń. Opisano metody konserwatorskie dostosowane 
do rodzaju i stanu zachowania zabytków z konkretnych grup surowcowych. Każdy obiekt trak-
towany był indywidualnie. 

Słowa kluczowe:
Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, przedmioty metalowe, konserwacja

Abstract:
This article presents a summary of the conservation methods used in treating metalwork finds 

recovered from excavations carried out at Wisłoujście Fortress by the Institute of Archaeology and 
Ethnology University of Gdańsk. This assemblage encompasses 278 items of metalwork made 
from a variety of raw materials, such as iron, lead, brass and aluminium. Particular attention 
was paid to the condition of these finds and the underlying causes of their deterioration. The 
methods used for treating specific raw materials are described, noting that each artefact was 
assessed on an individual basis. 

Keywords:
Gdańsk, Wisłoujście Fortress, metalwork, conservation
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Obiekty metalowe przekazane do konserwacji pocho-
dziły z dwóch sezonów badań archeologicznych prze-
prowadzonych na terenie Twierdzy Wisłoujście przez In-
stytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego. 
Podczas badań pozyskano numizmaty, militaria, aplika-
cje, guziki, narzędzia. Zabytki, których stan zachowania 
pozwalał na bezpieczną konserwację, zostały poddane 
działaniom zabezpieczającym.

Łącznie zakonserwowano 278 zabytków, w tym: 49 
obiektów żelaznych, 62 ołowiane, 70 mosiężnych, 59 nu-
mizmatów, a także zabytki łączone z kilku surowców.

W wyniku długotrwałego zalegania obiektów na nie-
wielkiej głębokości ich stan zachowania był bardzo zły. 
Zabytki narażone były na częste zmiany warunków po-
godowych (mrozy, deszcze itd). Twierdza Wisłoujście znaj-
duje się nad brzegiem Martwej Wisły, przy dawnym ujściu 
Wisły do Zatoki Gdańskiej, w związku z czym zabytki do-
datkowo ulegały bardzo szkodliwym działaniom związ-
ków chloru, kwasu siarkowego, kwasu węglowego (Ko-
łyszko 2012). Rodzaj gleby również miał duże znaczenie; 
luźne piaski ilaste oraz wysoki odczyn ph ziemi spowodo-
wały przede wszystkim duże zniszczenia w materiale żela-
znym (Arutunow 2015). Na stan zachowania omawianych 
zabytków miały również wpływ działania bakterii, gniją-
cych roślin, następowała też korozja mikrobiologiczna.

W związku z trudnymi i szkodliwymi warunkami za-
legania większość obiektów pokryta została warstwą ko-
rozji metalu. W zależności od rodzaju materiału i składu 
stopu, korozja przyjmuje różne formy zniszczeń, od po-
wierzchniowej, poprzez punktową, wżerową i międzykry-
staliczną. W analizowanym materiale zaobserwowano 
wszystkie rodzaje korozji (Ryl 2015). W zabytkach mo-
siężnych i numizmatach dominuje korozja nierównomier-
na, wżerowa i punktowa, żelazo natomiast pokrywa głów-
nie korozja podpowierzchniowa i międzykrystaliczna.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczą-
cych zachowania rdzenia metalicznego, część zabytków 
została poddana badaniom rentgenograficznym. Zdjęcia 
rentgenowskie pozwoliły lepiej przyjrzeć się obiektom, 
określić ich stan zachowania, aby wyeliminować wszyst-
kie zagrożenia przy układaniu indywidualnego progra-
mu konserwatorskiego. 

Grupą zabytków najbardziej wymagającą interwencji 
konserwatorskiej były numizmaty.

W większości zabytki trafiły do konserwacji w bardzo 
złym stanie, zalegały w niekorzystnych dla siebie warun-
kach, w związku z czym powstała na nich dość gruba war-
stwa korozji zlepionej trwale z ziemią. Monety miedzia-
ne pokrywała przeważnie dzika patyna (grube warstwy  

Metalwork finds submitted for conservation came from 
two seasons of excavation carried out at Wisłoujście 
Fortress by the Institute of Archaeology and Ethnology 
University of Gdańsk. Numerous items of metalwork, 
such as numismatic finds, military artefacts, 
accessories, buttons and tools were recovered during 
these excavations. Conservation work was carried out on 
artefacts which were in a suitable condition to be treated 
safely.

A total of 278 items of metalwork underwent 
conservation treatment, the list comprising: 49 iron 
objects, 62 lead objects, 70 brass objects, 59 numismatic 
finds, and artefacts made from several raw materials.

These finds were in a very poor state of preservation 
because they had lain in shallow deposits for a long 
time, which meant that they had been exposed to 
frequent changes in weather conditions (frost, rain, etc.). 
Wisłoujście Fortress stands on the shore of the Martwa 
Wisła, at the point where the Vistula used to enter the 
Gulf of Gdańsk, hence the artefacts had additionally 
been exposed to the very harmful effects of chlorine 
compounds, sulphuric acid and carbonic acid (Kołyszko 
2012). The soil type also played a significant role, loose 
loamy sand and a high soil pH having a particularly 
adverse effect on iron objects. (Arutunow 2015). The 
condition of the metal finds was further affected by 
bacterial activity and decomposing plants, therefore, 
microbiological corrosion also had to be addressed. 

A difficult and harmful burial environment resulted 
in most of the metal artefacts being covered in a layer 
of corrosion. Depending on the type of material and 
alloy composition, corrosion takes on various forms, 
from surface corrosion to corrosion spots, pitting and 
intercrystalline corrosion. This assemblage represents 
a cross-section of all corrosion types. (Ryl 2015). Uneven 
corrosion, pitting and corrosion spots predominate 
in brass and numismatic finds, whilst iron objects are 
mostly affected by subsurface and intercrystalline 
corrosion.

In order to reveal additional information about the 
condition of their metal core, some of the finds were 
X-rayed. This provided a more detailed picture of the 
items examined and their state of preservation so that all 
risk factors could be addressed when devising individual 
treatment plans. 

Numismatic finds were in greatest need of 
conservation treatment. 

Most of them were in a very poor state of preservation, 
having lain in detrimental burial conditions which led 
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pudrujących się grudek z ziarnkami piasku), która w nie-
których przypadkach doprowadziła do głębokich wżerów 
i ubytków w strukturze metalu (Ryl 2015). Resztę zabyt-
ków pokrywa patyna szlachetna z powierzchniowymi, 
dość dużymi i zwartymi zabrudzeniami, które utrudniały 
utrzymanie jej podczas konserwacji (ryc. 82:6) Część za-
bytków posiada ślady zniszczeń mechanicznych, powsta-
łych bądź podczas zalegania, bądź jeszcze w czasie użyt-
kowania. Są powyginane oraz posiadają znaczne ubytki 
w strukturze metalu – nadłamania i odkruszenia. Cza-
sem mamy do czynienia z dwoma stanami zachowania 
jednego zabytku, który częściowo pokrywa patyna szla-
chetna, a w miejscach prawdopodobnie mechanicznego 
zniszczenia zabytku wchodzi szkodliwa korozja metalu. 
Takie zniszczenia naruszają strukturę metalu i na ogół są 
ogniskami zapalnymi, ułatwiającymi powstawanie koro-
zji. Wszystkie monety posiadają również dość duże znisz-
czenia spowodowane wskutek ich użytkowania; są to 
oprócz odkruszeń dość głębokie zarysowania, co okazało 
się dopiero po ściągnięciu grubej warstwy korozji. 

W zbiorze prawdopodobnie znajdują się trzy mone-
ty srebrne z domieszkami miedzi. Świadczy o tym ko-
rozja chlorkowa o barwie jasnozielonkawej. Zachowane 
są w lepszym stanie niż zabytki miedziane, pomimo to 
dość grube nawarstwienia wymagają większej interwen-
cji konserwatorskiej. 

Procesy konserwacji poszczególnych zabytków dobie-
rane były indywidualnie, ze względu na dużą rozpiętość 
rodzajów zniszczeń i korozji. Początkowo oczyszczano za-
bytki mechanicznie, miękkimi szczoteczkami lub igieł-
ką, tak aby usunąć powierzchniowe grube nawarstwie-
nia, a następnie w większości przypadków umieszczono 
zabytki w słabym roztworze winianu sodowo-potasowe-
go z dodatkiem wodorotlenku sodu. Jest to odczynnik, 
który reagując z jonami metali jedno- i wielowartościo-
wymi tworzy trwałe, rozpuszczalne połączenia (Młodec-
ka 2010: 67). Działają one powoli, rozpuszczając nalo-
ty z zielonych soli miedzi oraz inne produkty korozji, nie 
naruszając metalu.

W przypadkach lepiej zachowanych zabytków do 
procesu usuwania zabrudzeń użyto płuczki ultradźwię-
kowej. Proces oczyszczania w kąpieli chemicznej pod 
wpływem ultradźwięków daje bardzo zadowalające efek-
ty, również w procesie końcowego płukania z zanieczysz-
czeń w wodzie destylowanej. 

W kolekcji numizmatów znalazło się też kilka egzem-
plarzy prawdopodobnie aluminiowych. Pokryte są one 
tzw. „trądem aluminium”, zwanym również „zarazą alu-
minium”. Jest to agresywna forma korozji, pozostawiają-
ca liczne wżery i ubytki w rdzeniu metalicznym. Numi-
zmaty oraz kilka guzików aluminiowych sprawiły duże 
problemy konserwatorskie, bardzo daleko posunięta ko-
rozja mikrokrystaliczna spowodowała utratę czytelności 
części monet. Podczas układania programu konserwator-
skiego zdecydowano się na usunięcie większości patyny, 
by jak najbardziej uczytelnić rysunek i umożliwić wydo-
bycie z monet podczas analizy merytorycznej jak najwięcej 
informacji dotyczących datowania i pochodzenia obiektu. 

to their surfaces being covered in a fairly thick layer 
of corrosion fused with soil. Copper coins were chiefly 
coated with a thick layer composed of powdery lumps 
featuring grains of sand, which in some places had 
resulted in deep pitting and losses to the metal fabric. 
(Ryl 2015).

The remaining finds in this group were covered with 
a  patina featuring fairly large and compact areas of 
surface dirt which made it difficult to retain the patina 
during conservation. (Fig. 82:6). Some of the artefacts 
showed signs of mechanical damage, either pre- or post-
depositional. They were bent with significant losses to 
the metal fabric – broken and chipped edges. In some 
cases a single object exhibited two different states of 
preservation, part of it being patinated, whilst harmful 
metal corrosion covered areas affected by probable 
mechanical damage. This type of damage compromises 
the integrity of the metal, creating weak spots that are 
vulnerable to corrosion. All of the coins also featured 
fairly extensive wear damage in the form of chips and 
moderately deep scratches, which only came to light after 
the removal of a thick layer of corrosion. 

This finds collection probably includes three silver 
coins with an admixture of copper, which is evidenced 
by pale green chloride corrosion. These items survive in 
better condition than the copper coins; however, the thick 
layers of corrosion require a greater amount of treatment. 

Conservation procedures were selected individually 
for each artefact because of the considerable variation 
noted in the types of damage and corrosion. Initially, 
each item was cleaned mechanically using a soft brush 
or needle to remove thick surface layers. In most cases, 
the next step was to place the object in a weak solution of 
potassium sodium tartrate mixed with sodium hydroxide. 
This reagent reacts with mono- and multivalent metal 
ions to produce stable soluble compounds (Młodecka 
2010: 67). They slowly dissolve blooms of green copper 
salts and other corrosion products without disturbing the 
underlying metal.

In the case of better-preserved artefacts, an ultrasonic 
bath was used in the dirt removal process. This gave 
a very satisfactory outcome, as did the final rinsing of 
impurities in distilled water. 

The numismatic assemblage also includes several 
specimens probably made of aluminium. They were 
affected by a form of corrosion which leads to numerous 
pits and losses to the metal core. These objects and 
several aluminium buttons caused considerable 
conservation problems. Very advanced microcrystalline 
corrosion resulted in a loss of detail on some of the coins. 
When drawing up a treatment plan for these items it was 
decided to remove most of the patina in order to reveal as 
much detail as possible, and with it any potential clues 
about the items’ dating and provenance. 

The aluminium buttons survived in even worse 
condition than the coins, corrosion having resulted 
in severe losses to the metal core. In this instance the 
corrosion proved very difficult to stabilise, the white 
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W jeszcze gorszym stanie niż numizmaty znajdowa-
ły się guziki aluminiowe, gdzie korozja zdołała w dużym 
procencie spowodować utratę rdzenia metalicznego. Ko-
rozja w tym przypadku była bardzo ciężka do ustabili-
zowania, pudrujący się biały proszek rozpadał się przy 
próbie nawet delikatnego powierzchniowego odczyszcza-
nia, więc postanowiono usunąć ją całkowicie dla bez-
pieczeństwa pozostałości rdzenia metalicznego. Alumi-
nium, oprócz delikatnego mechanicznego oczyszczania 
z zabrudzeń powierzchniowych, zostało również podda-
ne kontrolowanemu oczyszczaniu chemicznemu w 5% 
roztworze kwasku cytrynowego, a następnie przepro-
wadzono długi proces płukania w wodzie destylowanej, 
który częściowo odbywał się w płuczce ultradźwiękowej. 
Następnie zabytki wysuszono w cieplarce i doczyszczono 
jeszcze na sucho piórkiem z włókna szklanego. Na koniec 
wszystkie obiekty aluminiowe pokryte zostały 10% Para-
loidem B 72 w acetonie oraz Cosmoloidem 80H.

Kolejną dużą grupą są obiekty mosiężne, głównie gu-
ziki od mundurów i militaria w postaci łusek naboi, jak 
również kilka sprzączek od pasa (ryc. 82:4), aplikacje 
(ryc. 82:5), okucia książek (ryc. 82:2) itd. Większość za-
bytków pokryta jest dziką patyną z jasnozieloną chropo-
watą powierzchnią. Duża różnorodność stopów niesie ze 
sobą dużą różnorodność procesów korozyjnych; dominu-
jąca jest tu korozja powierzchniowa i wżerowa. 

powdery deposits disintegrating with even the most gentle 
of surface cleaning. Therefore, it was decided to remove 
the corrosion entirely to safeguard the extant metal core. 
Other than gentle mechanical removal of surface dirt, 
the aluminium finds were also subjected to controlled 
chemical cleaning in a 5% solution of citric acid, after 
which they underwent a lengthy process of rinsing 
in distilled water, partly conducted in an ultrasonic 
bath. The objects were subsequently dried in a dryer 
and additionally dry cleaned using a fibreglass pencil. 
Finally, all of the aluminium artefacts were coated with 
10% Paraloid B72 in acetone, and Cosmoloid 80H.

Brass artefacts constitute another large group of 
metal finds, represented chiefly by uniform buttons and 
military objects in the form of cartridge shells, as well as 
several belt buckles (Fig. 82:4), uniform accessories (Fig. 
82:5), book fittings (Fig. 82:2), etc. Most of these items 
were covered in a pale green patina with a rough surface. 
The large variety of alloys used yielded a large variety 
of corrosion processes, with a  prevalence of surface 
corrosion and pitting. 

The good condition in which most of these artefacts 
survive enabled preliminary cleaning to be carried out 
by means of a sandblaster; the remaining finds were 
gently cleaned using a denture drill with diamond burs. 
The next step involved chemical cleaning by soaking the 

Ryc. 82. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, przedmioty metalowe – fotografie przed i po konserwacji; mosiężny uchwyt (fot. 1), mosiężne 
okucie książki (fot. 2), ołowiany żeton (fot. 3), mosiężna klamra (fot. 4), mosiężna aplikacja (fot. 5), miedziano-srebrny szeląg (fot. 6), 
żelazno-mosiężna kłódka (fot. 7), żelazne obcęgi (fot. 8), fot. Patryk Muntowski.

Fig. 82. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, metal artefacts – before and after conservation; brass handle (photo 1), brass book ferrule 
(photo 2), lead token (photo 3), brass buckle (photo 4), brass fitting (photo 5), copper-silver shilling (photo 6), iron-brass padlock 
(photo 7), iron pincers (photo 8), Photo by Patryk Muntowski.
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W większości wypadków dobry stan zachowania po-
zwalał na wstępne oczyszczanie przy pomocy piaskarki, 
pozostałe zabytki zostały delikatnie oczyszczone przy po-
mocy wiertła protetycznego z diamentowymi końcówkami. 
Następnie zabytki poddane zostały oczyszczaniu chemicz-
nemu poprzez zamoczenie w wersenianie dwusodowym. 
Po takiej kąpieli obiekty wymagały długiego płukania 
w wodzie destylowanej, a następnie były suszone w alko-
holu. Jeżeli jakiś zabytek tego wymagał, był doczyszczany 
za pomocą precyzyjnego wiertła z końcówkami diamento-
wymi, a następnie zamoczony w roztworze benzotriazo-
lu. Wszystkie przedmioty końcowo zabezpieczono Paralo-
idem B72 oraz Cosmoloidem 80H. 

Zabytki ołowiane to przede wszystkim militaria, czyli 
kulki do broni strzeleckiej, ponadto żetony (ryc. 82:3), gu-
ziki i inne. Ołów również podlega procesom korozji, a jej 
produkty wraz z ziemią i innymi zanieczyszczeniami cza-
sem szczelnie, a czasem punktowo pokrywają powierzch-
nię zabytku. W większości wypadków mamy do czynie-
nia z płytkimi wżerami i nawarstwieniami o barwie żółtej. 
Większość nawarstwień, czy to tlenki, chlorki czy siarcz-
ki ołowiu, tworzy na metalu warstwę ochronną, w związ-
ku z czym należałoby je zostawić. Przygotowując program 
konserwatorski, skupiono się na powierzchniowym, deli-
katnym oczyszczeniu z zabrudzeń, w związku z czym za-
bytki zostały umyte w gorącej wodzie z mydłem. W takim 
roztworze rozpuszcza się najwięcej szkodliwych dla obiek-
tu nawarstwień, a warstwa ochronna nie zostaje naruszo-
na. W przypadku mocno skorodowanych zabytków, któ-
rych umycie nie wystarczało, do usunięcia nawarstwień 
korozyjnych zastosowano kąpiel w 5% roztworze wodoro-
tlenku sodu, a po wyciągnięciu z roztworu doczyszczano 
miękkimi szczoteczkami na mokro. Z kolei wszystkie za-
bytki poddane zostały kilkukrotnej kąpieli w wodzie w celu 
usunięcia pozostałości roztworów, a następnie wysuszone 
w acetonie. Po wyschnięciu powierzchnię dodatkowo do-
czyszczono piórkiem z włókna szklanego i ponownie od-
tłuszczono w acetonie. Na tak przygotowaną powierzchnię 
zabytku nakładano Paraloid B72 oraz Cosmoloid 80H. 

Najtrudniejszą grupą zabytków w tym zbiorze były 
przedmioty żelazne. W większości wypadków ich stan za-
chowania był bardzo zły. Obiekty – głównie narzędzia, oku-
cia, sprzączki oraz przedmioty o nieokreślonej funkcji – po-
kryte były bardzo grubymi nawarstwieniami korozji i ziemi. 
W niektórych przypadkach stan zaawansowania korozji 
uniemożliwił określenie kształtu i rodzaju zabytku. W wy-
niku długotrwałego zalegania materiału w bardzo złych wa-
runkach (duża kwasowość gleby, obecność chlorków i soli 
żelaza) rdzeń metaliczny zachował się jedynie szczątkowo, 
w związku z czym w celu identyfikacji zachowanego rdze-
nia wykonane zostały zdjęcia rentgenowskie (ryc. 83:1–2).

Wstępnie zabytki oczyszczono mechanicznie. Najpierw 
ręcznie lub przy pomocy narzędzi takich jak skalpel pró-
bowano odspoić większe fragmenty korozji od rdzenia me-
talicznego, a następnie obiekty zostały poddane procesowi 
oczyszczania przy pomocy frezów diamentowych. W niektó-
rych przypadkach zdecydowano o pozostawieniu części ko-
rozji, tak aby zachować kształt zabytku, który po usunięciu  

artefacts in Versene (disodium EDTA). Once removed 
from this bath, the finds required lengthy rinsing in 
distilled water, after which they were dehydrated in 
alcohol. Where necessary, objects were further cleaned 
using a precision diamond-tipped drill bit, and then 
dipped in a solution of benzotriazole. Ultimately, the 
finds were consolidated with Paraloid B72 and Cosmoloid 
80H. 

Lead artefacts are primarily represented by bullets, 
and additionally by tokens (Fig. 82:3), buttons and other 
items. Lead is also susceptible to corrosion; its products, 
together with soil and other impurities, sometimes 
completely coat the surface of an artefact or sometimes 
occur only in patches. Shallow pitting and yellow deposits 
were most commonly noted. Most of these deposits, 
whether lead oxides, chlorides or sulphides, had formed 
a protective layer on the metal, thus it was best to leave 
them in place. In devising a treatment plan attention was 
focused on gentle removal of surface dirt, hence the finds 
were washed using hot water and soap. This solution 
dissolves the greatest number of deposits which are 
harmful to the artefact without affecting its protective 
layer. Objects which were too heavily corroded for 
washing to remove all harmful deposits were immersed 
in a 5% solution of sodium hydroxide, and on removal 
from this bath they were additionally wet cleaned using 
soft brushes. All of the finds were subsequently washed 
in several water baths to remove any residual solutions, 
and then dehydrated in acetone. Once they were dry, their 
surfaces were further cleaned using a fibreglass pencil 
before being degreased in acetone. Paraloid B72 and 
Cosmoloid 80H were applied to these prepared surfaces.

The most problematic group of finds in this assemblage 
were those made of iron – predominantly tools, fittings, 
buckles and items of unidentified function. The majority 
survived in very poor condition, and were covered in 
very thick layers of corrosion and soil. In some cases 
the advanced degree of corrosion made it impossible to 
determine the shape and variety of the object. Long-term 
burial in vey adverse conditions (highly acidic soil and 
the presence of iron chlorides and salts) meant that very 
little of the metal core had survived, hence X-rays were 
used to identify the extant core (Fig. 83:1–2).

Preliminary mechanical cleaning began by trying to 
remove the largest fragments of corrosion from the metal 
core, either manually or with tools such as scalpels. 
The cleaning process was subsequently continued 
using diamond milling cutters. In some instances it 
was decided to leave some of the corrosion in order to 
preserve the shape of the object, which may have been 
lost if all of the corrosion were removed. The next step 
involved soaking the artefacts in a 10% aqueous citric 
acid solution. They were removed from these baths on 
multiple occasions and subjected to further mechanical 
cleaning. In order to remove any residual dirt and salts, 
the finds were alternately rinsed in hot and cold distilled 
water several times before being dried in a dryer. 
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całej korozji mógłby zostać utracony. Kolejnym etapem było 
zamoczenie w 10% wodnym roztworze kwasku cytrynowe-
go. Obiekty kilkakrotnie były wyciągane z kąpieli i mecha-
nicznie doczyszczane. Aby usunąć resztki zabrudzeń i soli 
obiekty kilkakrotnie poddawane były płukaniu, raz w gorą-
cej, a raz zimnej wodzie destylowanej, a na końcu wysuszo-
ne w cieplarce.

Większość zabytków wymagała dodatkowo dopraco-
wania mechanicznego za pomocą Dremela. Po wyczysz-
czeniu żelazo kilkakrotnie pokryto 10% roztworem taniny. 
Proces nakładania i ściągania niezwiązanej z podłożem ta-
niny powtarzany jest tak długo, aż przestaną pojawiać się 
świeże produkty korozji żelaza. Następnie żelazo pokry-
te zostało zabezpieczającą powłoką 10% Paraloidu B 44. 
Ostatnią warstwą zabezpieczającą jest Cosmoloid 80 H. 

W niniejszym artykule skrótowo przedstawiono nie-
które problemy i metody konserwacji poszczególnych grup 
zabytków metalowych. Zabiegi konserwatorskie są za każ-
dym razem indywidualnie dobierane do każdego zabytku. 

Most of the artefacts required additional mechanical 
processing using a Dremel tool. Once cleaning had been 
completed, the iron finds were coated several times in 
a 10% solution of tannin. The process of applying and 
removing any excess tannin was repeated until new 
iron corrosion products ceased to appear. After this, 
a protective coating of 10% Paraloid B44 was applied to 
the iron, followed by a final coat of Cosmoloid 80H. 

This article provides an overview of some of the 
problems encountered and conservation methods used 
on specific groups of artefacts. Conservation treatment 
was individually tailored to each object, therefore it has 
not been feasible to provide details of how each find of 
such a large assemblage was treated. 
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Ryc. 83. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, przedmioty metalowe – zdjęcie rentgenowskie; mosiężna kłódka (kat. 351) (fot. 1), żelazny 
zamek do drzwi (kat. 118) (fot. 2), opracowanie Anna Jędrzejczak-Skutnik.

Fig. 83. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, metal artefacts – X-ray; brass padlock (cat. no. 351) (photo 1), iron door lock (cat. no. 118) 
(photo 2), eleborated by Anna Jędrzejczak-Skutnik.
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Abstrakt:
W artykule przedstawiono sprawozdanie z prac konserwatorskich tekstyliów pochodzących 

z badań na stanowisku Twierdza Wisłoujście w Gdańsku. Niewielki zespół zabytków obejmu-
je 10 fragmentów tkanin wełnianych. W sprawozdaniu zawarto opis stanu zachowania oraz 
rodzaje zniszczeń. Metody konserwacji dobrano uwzględniając kondycję obiektów oraz rodzaj 
surowca. 

Słowa kluczowe:
Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, tkaniny archeologiczne, konserwacja

Abstract:
This article presents a report on the conservation of textiles recovered from excavations 

at Wisłoujście Fortress, Gdańsk. It concerns a small assemblage comprising 10 fragments of 
woollen cloth. The report includes a description of the condition and types of damage affecting 
each piece. Conservation treatments were chosen appropriate to the condition of the individual 
artefacts and the raw materials from which they were made. 

Keywords:
Gdańsk, Wisłoujście Fortress, archaeological textiles, conservation
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W 2013 i 2014 roku przeprowadzono badania arche-
ologiczne na stanowisku Twierdza Wisłoujście w Gdań-
sku. Prace były prowadzone z ramienia Instytutu Arche-
ologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego.

W trakcie badań pozyskano niewielki zbiór zabyt-
ków wykonanych z surowca organicznego, w tym kilka 
fragmentów tekstyliów, będących przedmiotem niniej-
szego artykułu. Z reguły tego typu zabytki zachowują się 
w szczątkowej ilości, z powodu niskiej odporności surow-
ca na różnorodne, agresywne czynniki niszczące. W tej 
grupie tkaniny są najbardziej narażone na destrukcję ze 
względu na delikatność, kruchość oraz małą wytrzyma-
łość mechaniczną włókien. Stan zachowania tkanin po-
zyskiwanych w trakcie badań archeologicznych jest róż-
ny i uzależniony od szeregu czynników. Pierwszą waż-
ną kwestią są właściwości tkaniny, a więc stan jej struk-
tury wewnętrznej i zewnętrznej, zanim trafi do ziemi Na 
to składają się: rodzaj przędzy, splot oraz sposób wykoń-
czenia (Zajkiewicz 1975: 13). W trakcie użytkowania na-
stępują zmiany starzeniowe i zmęczenie włókien, a przez 
to spadek odporności na liczne uszkodzenia mechanicz-
ne, takie jak rozdarcia, przetarcia czy wypchnięcia, jak 
i inne czynniki fizykochemiczne, jak na przykład dzia-
łanie wysokich i niskich temperatur, działanie promieni 
słonecznych czy też liczne zabrudzenia, w tym pot i kurz 
(Zajkiewicz 1975: 56).

Tkaniny archeologiczne zalegają w glebie, gdzie za 
każdym razem tworzy się specyficzne środowisko. Ak-
tywność korozyjna jest różna, zależna od składu gle-
by, jak i panujących w niej warunków. Najbardziej de-
gradująco na strukturę włókien wpływają wahania wil-
gotności i temperatury (Ślesiński 1995: 55; Grupa 2012: 
260). Istotne jest jeszcze działanie drobnoustrojów oraz 
insektów. Wydobycie tkanin w trakcie wykopalisk po-
woduje destabilizację warunków zalegania. Środowisko 
gwałtownie się zmienia, następuje dostęp światła, tle-
nu oraz zmiana wilgotności, co znacznie przyśpiesza roz-
kład tkanin. Odpowiednie potraktowanie tkanin arche-
ologicznych w warunkach polowych minimalizuje postę-
pującą destrukcję zabytków (Drążkowska, Grupa 1998:  
121–122; Grupa 2012: 260).

Tkaniny pozyskane z obszaru Twierdzy Wisłoujście 
zalegały w glebie o dużej wilgotności i niskim pH. Ta-
kie warunki zazwyczaj sprzyjają zachowaniu włókien 
pochodzenia zwierzęcego (Jeziorny, Lipp-Symonowicz 
1980: 44; Ślesiński 1995: 56; Grupa 2012: 264). 

In 2013 and 2014 excavations were carried out at 
Wisłoujście Fortress, Gdańsk, on behalf of the Institute 
of Archaeology and Ethnology, University of Gdańsk.

A modest assemblage of organic artefacts was 
recovered during the course of excavation, among them 
several textile fragments which are the subject of this 
report. As a rule, the survival rate of this type of artefact 
is very poor because organic materials are susceptible 
to a wide range of aggressive deterioration factors. 
Textiles are the most vulnerable to damage as they are 
delicate and fragile and because of the poor mechanical 
resistance of their fibres. The condition of the textiles 
excavated at Wisłoujście Fortress is varied and was 
dictated by a number of factors. The first key issue are 
the properties of the textile prior to its burial, hence its 
internal and external structure. This was determined by 
the type of yarn, weave and finishing processes used in 
its manufacture (Zajkiewicz 1975: 13). During its use, 
changes take place in the fabric due to ageing and fibre 
fatigue, resulting in lower resistance to numerous types of 
mechanical failure, such as tearing, wearing through or 
sagging, as well as to other physical and chemical factors 
– for example, the effects of low and high temperatures, 
exposure to sunlight and various types of dirt, including 
sweat and dust (Zajkiewicz 1975: 56).

Archaeological textiles lie buried in soils which 
always create a unique depositional environment. 
Corrosive activity varies depending on soil composition 
and the prevailing conditions within the soil. The 
greatest damage to fibre structure is wrought by 
fluctuations in temperature and humidity (Ślesiński 
1995: 55; Grupa 2012: 260). This is exacerbated by 
microbial and insect activity. Recovering textiles during 
the course of excavation results in the destabilisation of 
their depositional conditions. Their environment rapidly 
alters, with exposure to light and oxygen, and changes 
in humidity, all of which radically accelerate the textiles’ 
degradation. Appropriate treatment of archaeological 
textiles in the field will minimise the progressive 
deterioration of these artefacts Drążkowska, Grupa 
1998: 121–122; Grupa 2012: 260).

The textiles recovered from Wisłoujście Fortress 
had lain in a very humid soil with a low pH. Conditions 
such as these are usually conducive to the preservation 
of fibres of animal origin (Jeziorny, Lipp-Symonowicz 
1980: 44; Ślesiński 1995: 56; Grupa 2012: 264).
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W wyniku badań pozyskano 10 fragmentów tkanin 
wełnianych. Pochodzą z zasypiska studni, którego chro-
nologię określono na ostatnią ćwierć XIX wieku (Dąbal 
2013: 35). W tym niewielkim zbiorze znalazło się 5 nie-
określonych fragmentów o podobnej strukturze sploto-
wej, 1 fragment nieokreślonej dzianiny oraz 4 fragmenty 
„skupisk” nici, stanowiących zapewne pozostałość tka-
niny półwełnianej. Fragmentaryczność obiektów oraz 
duże wystrzępienie krawędzi uniemożliwiły pewne okre-
ślenie ich pierwotnej konstrukcji i funkcji. Jednakże na-
leży uznać z dużym prawdopodobieństwem, iż stanowią 
relikt tkanin odzieżowych. Znaleziska tekstyliów pozy-
skane podczas badań archeologicznych występują naj-
częściej w formie różnorodnych fragmentów, najczęściej 
nieokreślonych. Często napotkać można również ścinki, 
odpady produkcyjne o różnym kształcie, jak i fragmenty 
noszące ślady obróbki krawieckiej. Natomiast rzadko od-
krywane są relikty szat zachowanych w całości.

Stan zachowania tkanin, które trafiły do konserwacji, 
był dość dobry i stabilny. Wszystkie fragmenty były wil-
gotne i ubrudzone ziemią. Warstwa piasku dość szczel-
nie oblepiała powierzchnie obiektów. Dodatkowo były 
pozagniatane. Mocne wystrzępienie krawędzi zwięk-
szało ryzyko dalszych uszkodzeń (ryc. 84). W tych miej-
scach struktura splotu była znacznie osłabiona. W gor-
szym stanie były wiązki nici stanowiące pozostałość tka-
niny. Każda z nici była mocno oblepiona warstwą ziemi, 
która stanowiła element spajający włókna. 

Ten woollen textile fragments were recovered from 
excavation. They were found in the fill of a well dated 
to the last quarter of the 19th century (Dąbal 2013: 35). 
This small assemblage consists of five indeterminate 
fragments with a similar weave structure, one 
indeterminate fragment of a knitted fabric and four 
fragments of thread ‘clusters’ probably representing 
the remains of a semi-woollen fabric. The fragmentary 
nature of these finds’ and their heavily frayed edges’ 
made it impossible to determine their original structure 
and function. However, it is highly probable that they are 
remnants of clothing fabrics. Textile finds recovered from 
excavation usually take the form of various fragments, 
most of them indeterminate. Offcuts are also commonly 
encountered, as are variously shaped pieces of production 
waste and fragments with evidence of tailoring. It is 
rarely that garments survive in their entirety.

The condition of the textiles submitted for 
conservation was relatively good and stable. All of the 
fragments were damp and soil-stained, and their surfaces 
were quite densely coated with a layer of sand. They were 
also crumpled. Their badly frayed edges increased the 
likelihood of further damage (Fig. 84). In these areas 
the weave structure was significantly compromised. The 
bundles of threads representing the remains of a textile 
survived in poorer condition. Each of the threads was 
heavily coated with soil which held the fibres together. 

Fot. 1–2
0 5 cm1

kat. 375
2

kat. 373

Ryc. 84. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, tkaniny wełniane, stan przed i po konserwacji (fot. 1–2), fot. Joanna 
Jabłońska-Dyrda.

Fig 84. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12, Woolen fabric before and after conservation (photo 1–2), Photo by Joanna Jabłońska-
Dyrda.
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Najlepiej zachowały się tkaniny wykonane podobnym 
splotem o stosunkowo wysokiej gęstości nici. Struktu-
ra splotu była zwarta, co zadziałało ochronnie i wpły-
nęło na ich dobry stan. Powierzchnia zabytków była lek-
ko sfilcowana.

Celem konserwacji obiektów było zlikwidowanie 
przyczyn zniszczeń oraz utrzymanie i stabilizacja ich 
kształtu. Tkaniny poddano zabiegom oczyszczającym 
i dezynfekującym. Ostatnim etapem było wzmocnienie 
włókien wełny. 

Podstawą procesu konserwacji było oczyszczanie tka-
nin na mokro. Zanurzono je delikatnie w kąpielach wod-
nych z niewielkim dodatkiem środków powierzchniowo 
czynnych, które cyklicznie zmieniano. Większość zabru-
dzeń usuwała się samoczynnie, już w trakcie wymiany 
kąpieli; za pomocą pędzli usuwano powierzchniowe za-
brudzenia. Dodatek środka piorącego zmniejsza napię-
cie powierzchniowe wody i ułatwia odklejanie się cząstek 
brudu. W niektórych miejscach zanieczyszczenia i dro-
binki piasku wniknęły w strukturę nici, w związku z tym 
w trakcie zabiegów posiłkowano się obserwacją mikro-
skopową, która ułatwiała lokalizację i umożliwiała sku-
teczniejsze oczyszczanie. Zachowane wiązki nici wyma-
gały indywidualnego podejścia, ze względu na osłabioną 
kondycję. Na czas trwania zabiegów ułożono je i zabez-
pieczono specjalną tkaniną – siatką pomocniczą. Pozwo-
liło to na utrzymanie ich kształtu i uniemożliwiało dal-
sze rozluźnienie i rozpulchnienie. Stan zachowania tych 
wyrobów spowodował wydłużenie tego etapu konserwa-
cji. Zabiegi przyniosły zadawalające rezultaty, zdecydo-
waną większość zabrudzeń udało się usunąć. Następ-
nym etapem było płukanie tkanin z resztek środków pio-
rących, w formie wymieniania kąpieli wodnych i zastoso-
wania kąpieli dynamicznych. Następnie zabytki podda-
no dezynfekcji. Do tego celu użyto 5% wodny roztwór Al-
dewiru, w którym tkaniny moczyły się 7 dni. Końcowym 
etapem było wzmocnienie i impregnacja włókien weł-
ny. W tym celu użyto 2% wodnego roztworu poligliko-
lu etylenowego 400. Właściwości tej substancji, przede 
wszystkim niska masa cząsteczkowa, powoduje więk-
szą zdolność do wnikania w strukturę obiektu (Ciabach 
2001: 120–123; Grupa 2012: 270). Tkaniny umieszczono 
w kąpieli impregnującej na okres tygodnia. Po tym cza-
sie zabytki delikatnie odsączono z nadmiaru roztworu, 
po czym ułożono horyzontalnie na specjalnych podkła-
dach i poddano kontrolowanemu suszeniu. Zastosowa-
ny środek impregnujący wpłynął korzystnie na stan włó-
kien, nawilżył je i uelastycznił. Tkaniny zostały zabez-
pieczone i wzmocnione. 

Proces konserwacji tekstyliów jest procesem złożo-
nym i wymaga każdorazowo indywidualnego podejścia. 
Stan zachowania definiuje poziom złożoności zabiegów 
konserwatorskich. Zaprezentowane metody oraz użyte 
środki dobrano, uwzględniając podstawowe czynniki, ta-
kie jak kondycja obiektów oraz rodzaj surowca.

The textiles that exhibit a similar weave structure, 
with a relatively high thread density, survived in best 
condition. The weave structure is compact, which 
helped protect the textiles and contributed to their good 
preservation. The surface of these finds is slightly felted.

The aim of conservation was to eliminate the causes 
of deterioration and to preserve and stabilise the shape of 
the remnant textiles. The fragments underwent cleaning 
and disinfection treatments. The final stage was the 
consolidation of the woollen fibres. 

Wet cleaning formed the basis of the conservation 
process. The textiles were gently immersed in water 
baths with a small amount of added surfactants that were 
periodically changed. Most of the dirt was automatically 
removed during the replacement of the baths. In the 
meantime, soft brushes were used to remove surface dirt. 
The addition of a detergent reduces the water’s surface 
tension and facilitates the removal of dirt particles. In 
some places, dirt and particles of sand had penetrated 
the thread structure; thus, a microscope was used during 
the course of treatment to help locate these areas and 
clean the fragments more effectively. The extant thread 
bundles required a different approach in view of their 
weakened state. They were laid out and secured for 
the duration of the treatment using a special fabric – 
a support mesh. This allowed their shape to be retained 
and prevented further slackening and swelling. The 
poor condition of these fragments prolonged this stage 
of conservation. The results of these treatments were 
satisfactory; the vast majority of dirt was removed. The 
next step involved rinsing the textiles to remove any 
detergent residues; this was affected by using a series of 
water baths and rinsing in running water. The fragments 
were subsequently disinfected. To this end a 5% aqueous 
solution of Aldewir was used, in which the textiles were 
soaked for seven days. The final phase was to consolidate 
and impregnate the woollen fibres. For this purpose a 2% 
aqueous solution of PEG 400 was used. The properties 
of this substance – in particular its low molecular weight 
– increases its penetration capacity (Ciabach 2001:  
120–123; Grupa 2012: 270). The textiles were placed in 
an impregnation bath for one week. After this period they 
were gently drained of any excess solution and then laid 
out horizontally on special supports for controlled drying. 
The impregnating solution had a positive impact on the 
condition of the fibres, rendering them moister and more 
supple. The textiles were secured and consolidated.

Textile conservation is a complex process which 
always requires an individually tailored approach. 
The artefacts’ state of preservation dictates the level of 
complexity of the treatments used. The methods and 
materials used in this instance were selected taking into 
consideration fundamental factors, such as the condition 
of the textiles and the raw materials from which they 
were made.
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Abstrakt:
W artykule przedstawione zostały kolejne etapy rekonstrukcji naczyń ceramicznych, 

pochodzących ze stanowiska nr 12 w Twierdzy Wisłoujście. Scharakteryzowano poszczególne 
czynności: oczyszczanie materiału, segregację, wyklejanie oraz proces uzupełniania ubytków. 

Słowa kluczowe:
Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, konserwacja, naczynia ceramiczne, 

rekonstrukcja, spoiwa, wyklejenie, uzupełnianie

Abstract:
This article outlines the successive stages involved in the restoration of ceramic vessels 

recovered from Wisłoujście Fortress, site 12. Brief descriptions are provided of the following 
tasks: cleaning, sorting, reassembly and filling of missing areas. 

Keywords:
Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, restoration, ceramic vessels, 

pottery, adhesives, reassembly, filling
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W efekcie badań archeologicznych prowadzonych w ob-
szarach miejskich najliczniejszą kategorię pozyskiwanych 
zabytków stanowią fragmenty wyrobów ceramicznych. 
Ułamki ceramiki mają zróżnicowaną wielkość, jednak od-
powiednie dopasowanie poszczególnych elementów po-
zwala na zrekonstruowanie naczyń w całość lub w większe 
elementy. W niektórych sytuacjach pełniejsza forma naczy-
nia może ułatwić określenie wieku zabytku lub jego kul-
turową przynależność (Kropiak, Weker 1997: 12; Kiefer-
ling 2003: 171). 

Rekonstrukcji poddano materiał ceramiczny pochodzą-
cy ze stanowiska nr 12 w Twierdzy Wisłoujście, który po-
zyskano w sezonach badawczych 2013 i 2014. Prace ob-
jęły fragmenty z 7 jednostek stratygraficznych, warstwy: 
32, 120, 254, 271, 296, 341, 343. Łącznie przed przystą-
pieniem do konserwacji analizie makroskopowej poddano 
5888 fragmentów naczyń ceramicznych, w  tym 828 ele-
mentów skompletowano. W efekcie końcowym wyklejono 
110 form, w tym 32 ekspozycyjne, czyli kwalifikujące się do 
wykorzystania w celach wystawienniczych. Na przebieg pro-
cesu konserwacji wyrobów ceramicznych składały się nastę-
pujące czynności: oczyszczanie materiału, segregacja, wy-
klejanie oraz uzupełnianie ubytków. 

Prace rozpoczęto od oczyszczenia fragmentów. Zabru-
dzenia silnie przylegające do powierzchni usunięto nie-
wielką ilością wody, natomiast zanieczyszczenia sypkie zli-
kwidowano szczoteczką. Zgodnie z zasadami konserwa-
cji bardzo dokładnie oczyszczono płaszczyzny przełamów 
(Ślesiński 1995: 169). Materiał został posegregowany we-
dług jednostek stratygraficznych, następnie ze względu na 
cechy technologiczne i stylistyczne. Dalszym etapem było 
wyklejenie form ceramicznych z uprzednio precyzyjnie do-
branych elementów (Mustaček 2008: 262). Płaszczyzny 
przełamów pokrywano klejem i dopasowywano do siebie. 
Po ich wyschnięciu doklejano następne.W miarę możliwo-
ści wynikającej ze stanu zachowania materiału, zaczynano 
od dna lub wylewu (Kieferling 2003: 172) (ryc. 85). 

Wraz z rozwojem wiedzy i technik konserwatorskich 
zwiększa się asortyment dostępnych na rynkach klejów 
stosowanych podczas rekonstruowania form naczyń ce-
ramicznych. Do tego celu stosowano różne spoiwa, przy-
kładowo: kleje modelarskie, nitrocelulozowe oraz cyjano-
akrylowe (Kropiak, Weker 1997: 13). Obecnie szczegól-
ną uwagę konserwatorów zwraca możliwość wykorzysta-
nia związków pozwalających na odwrócenie zabiegu kon-
serwatorskiego, czyli powrotu do stanu sprzed konserwacji  
(Ślesiński 1995: 169; Kieferling 2003: 172–173). Cechą 

Ceramic sherds constitute the most numerous category 
of finds recovered from urban excavations. Broken pieces 
of pottery vary in size; however, an entire vessel or 
significant portions of it can be reassembled by piecing 
together individual sherds. Sometimes, having a more 
complete vessel form makes it easier to date the artefact 
and determine its cultural attribution (Kropiak, Weker 
1997: 12; Kieferling 2003: 171). 

Restoration of pottery recovered from Wisłoujście 
Fortress, site 12, during excavations carried out in 2013 
and 2014 encompassed sherds from seven stratigraphic 
contexts: 32, 120, 254, 271, 296, 341, 343 Prior to 
conservation, 5888 vessel sherds underwent macroscopic 
analysis; 828 of these sherds were refitted. Ultimately, 
110 forms were reassembled, 32 of them to exhibitable 
condition. Conservation of ceramic finds involved the 
following procedures: cleaning, sorting, reassembly and 
replacement of missing areas. 

The first step was to clean the sherds. Stubborn surface 
dirt was removed using a small amount of water, whilst 
loose dirt was removed with a brush. In keeping with best 
conservation practice, break surfaces were very thoroughly 
cleaned (Ślesiński 1995:169). The material was sorted by 
context, and subsequently by technological and stylistic 
features. The next stage involved reassembling vessel forms 
from refitting sherds (Mustaček 2008: 262). Adhesive was 
applied to the break surfaces of the sherds, which were 
then pressed together. Once the join was dry, the next 
piece was added. Where the vessel’s state of preservation 
allowed, this process was carried out starting from either 
the base or the rim (Kieferling 2003: 172) (Fig. 85). 

As advances are made in knowledge and conserva-
tion techniques, so a wider range of adhesives used in 
reassembling ceramic vessels becomes available. Over 
the years, various bonding agents have been used, such 
as modelling glues, nitrocellulose and cyanoacrylate 
adhesives (Kropiak, Weker 1997: 13). Currently, conser-
vators are particularly focused on using bonding treat-
ments that are fully reversible, so that that the artefact 
can be returned to its original pre-conservation condi-
tion (Ślesiński 1995: 169; Kieferling 2003: 172–173).  
A common feature of these adhesives is that they are all 
soluble in solvents: alcohol, acetone or xylene (Kieferling 
2003: 173). 

The pottery from Wisłoujście Fortress was 
restored using three types of adhesives widely used 
in archaeological ceramics conservation laboratories. 
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Ryc. 85. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, ceramiczny talerz przed i po konserwacji, fot. Agnieszka Kołodziejczyk.

Fig. 85. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. Ceramic dish before and after conservation. Photo by Agnieszka Kołodziejczyk.
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tych wyrobów jest podatność na działanie rozpuszczalni-
ków: alkoholu, acetonu lub ksylenu (Kieferling 2003: 173). 

Do rekonstrukcji naczyń pochodzących z Twierdzy Wi-
słoujście wykorzystano różne typy klejów stosowanych 
w pracowniach konserwacji ceramiki archeologicznej. Spo-
iwa dostosowywano do cech technologicznych wyrobów. 
Skorzystano z następujących klejów: uniwersalnych – Dra-
gon, dwuskładnikowych – POXIPOL, Dragon oraz cyjano-
akrylowych – Hemol. 

Po wyklejeniu naczynia poddaje się procesowi uzu-
pełnienia. Zwykle podejmuje się takie działanie ze wzglę-
du na stan zabytku, gdy wymaga tego jego konstrukcja, 
lub dla celów ekspozycyjnych. Istnieje wiele metod wy-
konywania uzupełnień; najczęściej wykorzystywanym 
tworzywem jest gips (Sulkowska 1989: 55–58). Znane  
i stosowane są również inne materiały, np. gips modyfiko-
wany (jest to połączenie gipsu i żywicy syntetycznej), Mol-
tofil (to celulozowo-gipsowa masa szpachlowa), żywice 
epoksydowe i Modelplast (glinka modelująca) (Sulkowska 
1989: 59–64). Rekonstrukcja jest dość skomplikowanym 
procesem, który można realizować na wiele sposobów. Me-
todę przyjmuje się zwykle w zależności od stanu zachowa-
nia obiektu (Mustaček 2008: 263–264). Na potrzeby eks-
pozycyjne można wykonać uzupełnienia, pozostawiając je 
bez zabarwienia lub kolorując zgodnie z  estetyką przed-
miotu (Sulkowska 1989: 64–65). Innym, obecnie stoso-
wanym sposobem ekspozycji jest pozostawienie zabytków 
w  stanie po wyklejeniu, a próbę odtworzenia pozostawia 
się odbiorcy. 

Adhesives appropriate for the given ceramic fabric were 
selected. The following products were used: universal 
glues (Dragon), two-component adhesives (POXIPOL 
and Dragon) and cyanoacrylates (Hemol). 

Once the vessels have been reassembled, any 
damaged areas or losses are filled. This task is usually 
undertaken because of the condition of the object, either 
to improve its structural integrity or for exhibition 
purposes. There are many available filling methods. 
The most commonly used material is plaster of Paris 
(Sulkowska 1989: 55–58), although other materials are 
also widely known and used (Sulkowska 1989: 59–64). 
Restoration is a fairly complicated process which can be 
approached in numerous ways. The choice of method 
is usually dictated by how much of the vessel survives 
(Mustaček 2008: 263–264). For exhibition purposes, fills 
can be left uncoloured, or a colouring appropriate to the 
restored object can be used (Sulkowska 1989: 64–65). 
Another current approach to exhibiting pottery is to 
reassemble vessels without adding any fills, leaving the 
rest to the visitor’s imagination. 

Full restorations were attempted on two selected 
vessels recovered from the Wisłoujcie site. Plaster of Paris 
was used as a filling material. Based on its surviving 
parts, the vessel form was recreated with the help of wax 
sheets that had earlier been moulded into shape using 
hot air. Losses were filled with plaster of Paris and left to 
dry for 24 hours (Fig. 86). 

Ryc. 86. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, ceramiczny garnek w trakcie 
rekonstruowania pełnej formy, fot. Agnieszka Kołodziejczyk.

Fig. 86. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. Ceramic jar during reconstruction of its 
original form, Photo by Agnieszka Kołodziejczyk.
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Próbę pełnej rekonstrukcji form przeprowadzono na 
wybranych dwóch egzemplarzach naczyń pochodzących 
ze stanowiska. Do uzupełnień wykorzystano gips. Formę 
w  oparciu o zachowaną partię kształtowano przy użyciu 
woskowych plastrów (firmy Xerox), które wcześniej ufor-
mowano pod wpływem ciepłego powietrza (ryc. 86). Ubyt-
ki uzupełniono gipsem i pozostawiono na czas wyschnię-
cia, czyli na 24 godziny. 

W wyniku przeprowadzonych prac zrekonstruowane 
formy posłużyły dwóm celom. Pierwszym z nich było uła-
twienie poprawnej analizy liczby wyrobów ceramicznych 
z koherentnych kontekstów badawczych (studnia: M119, 
warstwa 120, piwniczka, warstwa 296) oraz pełniejsza 
prezentacja cech wyrobów ceramicznych. Dodatkowo re-
konstrukcja pełnej formy naczynia znacznie ułatwia roz-
ważania nad jego funkcją. Drugim celem było uzyskanie 
pełnych form naczyń w celach ekspozycyjnych. Oba cele 
zrealizowano w założonym zakresie, ograniczonym stanem 
zachowania materiałów. 

The results of this restoration process helped achieve 
two objectives. The first of these was to make it easier to 
accurately assess the number of vessels represented in 
several cohesive archaeological contexts ( the well M119; 
layer 120; the cellar, layer 296) and to provide a fuller 
picture of the features of these ceramics. The second 
objective was to restore the vessels to their complete 
form for exhibition purposes. Both aims were fully 
accomplished within the limits set by the material’s state 
of preservation. 
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Rzemiosło artystyczne, t. 3, Arkady, Warszawa.
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Abstrakt:
W artykule przedstawione zostały podstawowe zagadnienia związane z wykorzystaniem 

technologii skanowania 3D w branży archeologicznej i muzealnej. Możliwości skanerów i badań 
wirtualnych zostały omówione na podstawie skanowania ceramicznego talerza odnalezionego 
w Twierdzy Wisłoujście. Do przeprowadzenia procesu digitalizacji i archiwizacji użyto skanera 
ScanBright archeo 18MPix oraz oprogramowania SMARTTECH Mesh3D oraz Geomagic Control. 

Słowa kluczowe:
Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, skanowanie 3D, digitalizacja, wirtualne badania, 

archiwizacja, wirtualne muzea, model 3D, skanery 3D światła strukturalnego

Abstract:
The article presents the basic issues associated with using 3D scanning technology in the 

archaeological and museum sectors. The possibilities of scanners and of virtual testing are discussed 
based on the scanning of a ceramic plate which was found at the Wisłoujście Fortress. To carry out 
the process of digitization and archiving we used ScanBright archeo 18Mpix scanner and software 
SMARTTECH Mesh3D and Geomagic Control. 

Keywords:
Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, 3D scanning, digitizing, virtual testing, 
archiving, virtual museums, 3D model, structured light 3D scanners
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Wykonywanie cyfrowej trójwymiarowej wieczystej do-
kumentacji zabytków ruchomych jest w archeologii prak-
tyką wciąż stosowaną w wąskim zakresie. Poszerzanie 
możliwości dokumentacyjnych w formie cyfrowej jest 
z perspektywy archeologicznej, pomimo rosnącej liczby 
zastosowań nowych technologii, wciąż niesatysfakcjo-
nujące (Gołębnik, Morysiński 2004; Bandiera, Alfonso, 
Auriemma 2013). 

W dzisiejszych czasach już nie wystarczy obraz pła-
ski, wszędzie widać magiczne literki „3D”. Oglądamy 
kino, a nawet telewizję 3D, nic więc dziwnego, że mamy 
również skanowanie 3D, inaczej zwane digitalizacją. 
Skanowanie 3D, czyli otrzymanie pełnego obrazu obiek-
tu trójwymiarowego w rzeczywistości cyfrowej (wirtual-
nej), jest znane na polskim rynku już od ponad 10 lat. 
Dotąd jednak wykorzystywane było głównie w przemy-
śle, usprawniając proces kontroli jakości oraz pozwala-
jąc na precyzyjny pomiar obiektów w celu ich dokumen-
tacji. Obiekty wyglądające jak obiekty 3D widzimy coraz 
częściej na wielu stronach internetowych czy w muzeach 
wirtualnych. Jednak prawdziwa digitalizacja 3D obiek-
tów muzealnych, czyli uzyskanie cyfrowego modelu trój-
wymiarowego identycznego z obiektem mierzonym, to 
przede wszystkim pomoc dla konserwatorów czy arche-
ologów w wykonywaniu dokumentacji i nieniszczących 
badań takich obiektów. Zeskanowany obiekt 3D można 
wirtualnie kroić, uzupełniać czy mierzyć jego objętość 
lub pole powierzchni bez fizycznego dotykania i bez ko-
nieczności posiadania oryginału. 

Dodatkowym atutem skanowania obiektów jest uła-
twiona interpretacja uszkodzeń powstałych w procesach 
przed- i podepozycyjnych. Dzięki dokładnemu odwzoro-
waniu obiektu rzeczywistego możliwe jest określenie po-
ziomu zniszczenia danego przedmiotu, spowodowanego 
jego użytkowaniem. 

W przeniesieniu obiektu rzeczywistego do wirtualnej 
rzeczywistości bez przekłamań kształtu czy kolorów po-
maga nam m.in. skaner 3D. Ważne jest, żeby takie urzą-
dzenie było dokładne i miało możliwość realistyczne-
go skanowania koloru. To dzięki zastosowaniu techno-
logii strukturalnego światła białego skanery 3D zyska-
ły możliwość pozyskiwania informacji o kolorze. Więk-
szość skanerów 3D albo musi być obsługiwana przez in-
żynierów, którzy tę technologię wykorzystują już od daw-
na, albo daje niewiarygodne wyniki, co oznacza, że wy-
bór profesjonalnych urządzeń dla branży archeologicz-
nej i muzealniczej jest ograniczony. Firma SMARTTECH 

The practice of preparing durable three-dimensional 
digital documentation of small finds is still scarcely used 
in archeology. Despite the growing number of applications 
of new technologies expanding the possibilities of 
documentation in digital form is still unsatisfactory from 
the archeological perspective. (Gołębnik, Morysiński 
2004; Bandiera, Alfonso, Auriemma 2013).

At present the ‘flat’, uniplanar picture is no longer 
enough, you can see the magic letters „3D”everywhere. 
We watch 3D movies, and even 3D TV, it is thus not 
surprising that we also have 3D scanning otherwise 
known as digitization. 3D scanning, or receiving a full 
three-dimensional image of the object in the digital 
reality (virtual) has been known on the Polish market for 
over 10 years. So far, however, it has been used mainly 
in industry, improving the quality control process and 
allowing for precise measurement of objects for their 
documentation. More and more often can we see objects 
that look like 3D objects on many websites or in virtual 
museums. However, the real 3D digitization of museum 
objects, that is obtaining a three-dimensional digital 
model identical to that of the measured object is primarily 
to help conservators and archaeologists in the execution 
of documentation and non-destructive testing of such 
objects. You can virtually cut, supplement or measure 
the volume or surface area of a 3D scan of a real object 
without physically touching it, or without possessing the 
original.

An additional advantage of scanning objects is the 
facilitated interpretation of the damage in the processes 
before and after depositing. Due to the accurate 
representation of the real object it is possible to determine 
the level of destruction of this object caused by its use.

Among other equipment, a 3D scanner helps us move 
the real object to virtual reality without distortion of 
the shape or colour. It is important that such a device 
is accurate and scans the colour most realistically. It 
has been thanks to the structural technology of white 
light that 3D scanners have gained the opportunity to 
obtain information about color. Most 3D scanners must 
be supported by engineers who have already used this 
technology for a long time, otherwise they do not give us 
reliable results. This means that the choice of professional 
equipment for the archaeological industry / museums is 
limited. The company SMARTTECH introduced a system 
for 3D scanning with the highest resolution on the market 
– ScanBright archaeo. It is one of the few scanners, which 
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Ryc. 87. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. Proces obliczania objętości oraz pola powierzchni modelu zabytku, opracowanie 
Aleksandra Sudowska, Marcin Dębek, 2015.

Fig. 87. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. The process of calculating the volume and the area of the model of an artefact. Prepared 
by Aleksandra Sudowska, Marcin Dębek 2015.
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przedstawiła system do skanowania 3D o najwyższej na 
rynku rozdzielczości – ScanBright archeo. Jest to jeden 
z nielicznych skanerów, który powstał z myślą o digita-
lizacji, a nie tylko poglądowej wizualizacji dziedzictwa 
kulturowego. SMARTTECH, tworząc skanery dla branży 
muzealnej i konserwatorskiej, uwzględnił przede wszyst-
kim zalecenia Narodowego Instytutu Muzealnictwa 
i Ochrony Zbiorów, dotyczące digitalizacji do celów do-
kumentacji obiektów muzealnych (Busch, Sitnik 2014).

Podczas badań w Twierdzy Wisłoujście przeprowa-
dzono przykładowy proces digitalizacji zabytków rucho-
mych. Do skanowania użyto skanera typu ScanBright ar-
cheo 18 MPix, z wykorzystaniem zintegrowanego stoli-
ka obrotowego. Skaner ten pozwala na jednoczesny po-
miar powierzchni obiektu do postaci chmury punktów 
o współrzędnych przestrzennych X, Y, Z i informacji ko-
lorystycznej R, G, B. Jednocześnie nie wymaga on dodat-
kowych czynności przygotowawczych przed rozpoczę-
ciem pomiaru. 

Proces skanowania w fazie zbierania danych obej-
mował dwa etapy. Skanowany obiekt ustawiono na sto-
liku, a w jego umiejscowieniu, w objętości roboczej ska-
nera, pomogły specjalne   markery laserowe wyznaczają-
ce jej środek. Następnie w oprogramowaniu sterującym 
wpisano automatyczne wykonanie 20 skanów obiek-
tu, realizowanych po kolejnych obrotach stolika o zada-
ny kąt. Dzięki automatyzacji pomiaru większość procesu 
nie wymaga obsługi, a całość skanowania trwała w przy-
padku tego obiektu ok. 30 minut. Wynikiem skanowania 
3D była chmura punktów odwzorowująca kształt i ko-
lor obiektu, złożona z wielu chmur kierunkowych. Taki 
format danych zapewnia najwierniejsze odwzorowa-
nie obiektu i brak ingerencji czy automatycznych zmian 
wprowadzonych przez oprogramowanie. 

Na otrzymanej ze skanowania chmurze punktów re-
prezentującej obiekt przeprowadzić można w oprogramo-
waniu sterującym szereg istotnych z punktu widzenia ar-
cheologa badań. Przykładem jest wykonywanie wirtual-
nych przekroi i wymiarowania talerza, a cały proces od-
bywa się w jednym oprogramowaniu sterującym głowi-
cą skanującą. 

Do bardziej skomplikowanych badań niezbędny jest 
pełen model obiektu, tj. stworzenie ciągłej powierzchni 
w postaci siatki trójkątów. Jest ona powierzchniowym 
odwzorowaniem obiektu. Tak przetworzone dane mogą 
już stanowić podstawę do badań takich, jak obliczanie 
pola powierzchni czy objętości skanowanego przedmiotu.

Na obiekcie pozyskanym w Twierdzy Wisłoujście 
przeprowadzono serię reprezentatywnych badań (przy-
kładowe wyniki zaprezentowano na rycinach): oblicza-
nie objętości i pola powierzchni (ryc. 87) zeskanowane-
go obiektu, wykonanie przekroju i wymiarowanie we-
wnętrzne (ryc. 88).

Na przykładowym talerzu dokonano rekonstrukcji wy-
szczerbionych części i porównano obiekt rzeczywisty ze 
zrekonstruowanym (ryc. 89). Dzięki takiej operacji uzy-
skano informację o procentowym udziale zniszczeń. Dzię-
ki wykonanym przekrojom otrzymano istotne informacje 

was created for digitization and not just demonstrative 
visualization of cultural heritage. SMARTTECH, creating 
scanners for museums and restoration, take into account 
first of all the recommendations of the National Institute 
for Museums and Public Collections on digitization of 
museum objects for documentation purposes (Busch, 
Sitnik 2014).

During the research conducted at the Wisłoujście 
Fortress we performed an exemplary process of 
digitization of small finds. The scanning was performed 
using ScanBright archeo 18 MPix scanner, using an 
integrated rotary table. The scanner allows for the 
simultaneous measurement of an object’s surface into 
a cloud of points of spatial coordinates X, Y, Z, and 
information of colors R, G, B. At the same time it does 
not require additional preparation before measurement.

The scanning process at the stage of data collection 
consisted of two steps. The scanned object was placed 
on the table and special laser markers helped defining 
its center. Then, in the control software we automatically 
entered the execution of 20 scans of the object, carried out 
after successive rotations of the table by a predetermined 
angle. Due to automatisation of the measurement 
process, the majority of measurements do not require 
maintenance, and the whole scan of the object took 
approximately 30 minutes. The result was a cloud of 3D 
scanning points reproducing the shape and color of the 
object composed of many directed clouds. This format of 
data provides the most faithful reproduction of the object 
and the lack of interference or automatic changes made 
by the software.

In the control software it is possible to perform 
a number of measurements on the resulting cloud 
of points representing the object. An example is the 
performance of virtual cross-sections and dimensioning 
of the plate, and the whole process takes place in one type 
of software controlling the scanning head.

To perform more complex research we need to create 
a full model of the object model, i.e. to create a continuous 
surface in the form of a mesh of triangles. It is a surface 
representation of the object. Such processed data can 
provide a basis for studies such as calculating the area or 
volume of the scanned object.

A series of representative measurements were 
performed on the object acquired in the Wisłoujście 
Fortress (sample results are presented in figures): volume 
calculations (Fig. 87) of the scanned object, calculating 
the area (Fig. 87) of the scanned object, execution of 
a cross-section and internal dimensioning (Fig. 88).

Chipper parte were reconstructed in the plate 
(Fig. 89), and then compared with the real object (Fig. 89). 
Due to this operation we obtained information on the 
percentage of damage. Thanks to the cross-sections we 
obtained important information about ceramic workshop 
of that time. The thickness of the bottom and of the 
vessel walls and narrowings in some places make it 
possible to determine how such dishes were made and 
what the techniques of turning the potter’s wheel were. 
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Ryc. 88. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. Proces wymiarowania modelu, opracowanie Aleksandra Sudowska, Marcin 
Dębek, 2015.

Fig. 88. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. The process of measuring the model. Prepared by Aleksandra Sudowska, Marcin Dębek 
2015. 

Ryc. 89. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. Proces rekonstrukcji wyszczerbień modelu talerza oraz porównanie wielkości 
fizycznych z modelowymi, opracowanie Aleksandra Sudowska, Marcin Dębek, 2015.

Fig. 89. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. The process of reconstructing the notches in the model of a plate and comparing physical 
quantities of the artefact with the model. Prepared by Aleksandra Sudowska, Marcin Dębek 2015.
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na temat ówczesnego warsztatu ceramicznego. Grubości 
dna, ścian naczynia oraz przewężenia w niektórych miej-
scach pozwalają na określenie sposobu wykonania naczy-
nia i techniki jego toczenia na kole garncarskim. Możli-
we stało się także wykrycie wszelkich „niedoskonałości”, 
tj. zgrubień, przewężeń i dolepień warstw gliny w skano-
wanym talerzu, wynikających z nieuwagi garncarza, zmian 
proporcji domieszki schudzającej czy też niedokładnego 
bądź nadmiernego wypalenia.

Ponadto utworzony obiekt wraz z kolorem można tak-
że umieścić w wirtualnym muzeum (ryc. 90), co będzie 
dodatkową ciekawostką dla odwiedzających strony inter-
netowe. Z tego samego pliku można również wykonywać 
wydruk 3D, który będzie stanowił dodatkowy element 
edukacyjny albo umożliwi osobom niewidomym „obej-
rzenie” obiektu za pomocą dotyku. Dodatkowo przy zgo-
dzie muzeum istnieje również możliwość promocyjnego 
wykorzystania wydruku, np. jako pamiątki do zakupie-
nia w muzealnym sklepiku.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w mu-
zealnictwie staje się coraz bardziej popularne, jednak 
nie wszystkie jednostki muzealne w pełni wykorzystu-
ją technologię 3D. SMARTTECH, chcąc ułatwić prze-
pływ informacji i pracę nad wynikami badań, udostęp-
nił na swojej stronie darmowe oprogramowanie, dzięki 
któremu można zapoznać się z wynikami skanowania. 
Dostępne są także próbne wersje programów, w których 
były przeprowadzane bardziej skomplikowane badania 
na powierzchniowym modelu 3D.

Zastosowanie skanowania 3D w archeologii to roz-
wiązania pozwalające na przeprowadzenie wirtualnych 
badań nad obiektem. Jest to sposób nieinwazyjny, je-
dynym zabiegiem jest oświetlanie obiektu białym świa-
tłem, dzięki czemu otrzymujemy jego wierne odwzorowa-
nie. Na takim wirtualnym obiekcie z powodzeniem wiele 
osób jednocześnie może prowadzić zaawansowane bada-
nia bez konieczności posiadania obiektu. Pozwala to na 
przyspieszenie badań oraz zwiększenie ich dostępności.

It also became possible to detect any „imperfections”, i.e. 
Lumps, narrowing and additional layers of clay in the 
scanned plate, resulting from inattention of the potter, 
changes in the proportion of impurities or inaccurate or 
excessive burnout.

Furthermore, the created object and its colour can 
also be placed in the virtual museum (Fig. 90), which will 
be an additional attraction for visitors of websites. The 
same file also allows us to make 3D printouts, which will 
be an additional element of education or allow a person 
with disabilities, for example someone blind, to “see” the 
object by touching it. Additionally, with the consent of the 
museum, there is also the possibility of promotional use 
of the prints. They could be purchased in the museum 
shop as souvenirs.

The use of modern technologies in museums is 
becoming increasingly popular, but not all museums 
make full use of 3D technologies. Trying to facilitate 
the flow of information and work on research results 
SMARTTECH has made free software available on its 
website, so you can see the results of the scan. There 
are also trial versions of the programs in which more 
complicated tests on the surface of a 3D model were 
performed.

The use of 3D scanning in archeology provides 
solutions for virtual research on the objects. It is a non-
invasive method, the only intrusion is to illuminate the 
object with white light so you get its faithful representation. 
Many people at the same time can successfully carry 
out advanced tests on such a virtual object without the 
need of possessing it in reality. This allows accelerating 
research and increasing its availability.

Ryc. 90. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. Prezentacja wyniku opracowania zabytku, 
opracowanie Aleksandra Sudowska, Marcin Dębek, 2015.

Fig. 90. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. Presentation of effects of the artefact research. Prepared by 
Aleksandra Sudowska, Marcin Dębek 2015.
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Abstrakt:
W artykule zaprezentowano wyroby ceramiczne pozyskane w efekcie badań archeologicznych, 

prowadzonych w sezonach 2013–2014 w Twierdzy Wisłoujście. Opracowano i przedstawiono 
łącznie 7527 wyrobów ceramicznych, w tym fragmenty naczyń, świecznik, tygielek, kulki, figurki 
oraz zatyczkę do butelki. Analizowane przedmioty zaprezentowano w formie opisowej, statystycznej, 
tabelarycznej oraz graficznej. Chronologię wszystkich analizowanych w artykule przedmiotów 
zakreślono od XV do XX wieku. Wyroby ceramiczne reprezentują zarówno wytwórczość lokalnych 
warsztatów, jak i warsztatów niemieckich, niderlandzkich, włoskich, angielskich czy azjatyckich. 
W oparciu o dwa koherentne konteksty pozyskania materiałów, wyróżnione zespoły z XVIII i XIX 
wieku analizowano jako przedmioty użytkowane przez mieszkańców Twierdzy. Uzyskane wyniki 
stanowić będą asumpt do dalszych studiów związanych z zagadnieniem przedmiotów codziennego 
użytku wykorzystywanych na terenie założenia obronnego przez stacjonującą tam załogę. 

Słowa kluczowe:
Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, naczynia ceramiczne, tygielek, świecznik, archeologia, fortyfikacje

Abstract:
This paper presents ceramics excavated during the archaeological survey at the Wisłoujście 

Fortress in seasons 2013–2014. A total number of 7527 ceramics has been analysed and presented 
in the form of descriptions, statistics, tables, drawings and photographs. The assembly consists of 
numerous potsherds, candlestick, crucible, marbles, figurines and a bottle stopper. The assembly 
has been dated to the period between the 15th and 20th centuries. The presented ceramics were 
produced by local as well as by German, Dutch, Italian, English and Asian craftsmen. The coherent 
stratighraphical contexts of finding two sub-assemblages dated to the 18th and 19th centuries were 
examined. These particular artefacts were used by inhabitants of the Fortress during two different 
geopolitical contexts. Results of the research prompt for further study in the field of the use of 
everyday objects by the fortress’ garrison. 

Keywords:
Gdańsk, Wisłoujście Fortress, pottery, crucible, candlestick, archaeology, fortifications 
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W efekcie badań archeologicznych w latach 2013 
i 2014 na terenie Twierdzy Wisłoujście pozyskano łącz-
nie 7527 wyrobów ceramicznych, w tym 7490 fragmen-
tów naczyń ceramicznych, świecznik (4 fragmenty), ty-
gielek (1 fragment), kulki (2), figurki (29 fragmentów) 
i porcelanową zatyczkę do butelki (1).

Reprezentowane w zbiorze wyroby ceramiczne po-
chodzą z okresów od XVI do XX wieku, zakreślając 
chronologię materiałów na okres nowożytny i współcze-
sność. Struktura chronologiczna zbioru jest zróżnico-
wana. Najmniej licznie reprezentowane są wyroby XIX- 
i XX-wieczne (6%, 2,8%). Zdecydowana większość mate-
riałów pochodzi z XVII–XVIII wieku (27%, 45%). Trzecią 
pod względem liczebności grupą wyrobów są materiały 
XVI-wieczne (19%). Pojedynczo wystąpiły źródła, któ-
rych chronologię określono na XV wiek (mniej niż 0,2%).

Zespół 7527 wyrobów ceramicznych ze stanowiska 
Twierdza Wisłoujście jest największym do tej pory pre-
zentowanym i jedynym pełnym zbiorem źródeł ceramicz-
nych z obszaru Gdańska. Ze względu na cel prezentacji 
charakterystykę badanych egzemplarzy ograniczono do 
niezbędnych informacji i bardzo krótkiego opisu. Wy-
bór danych, w intencji autorki, pozwoli w przyszłości po-
równywać przedstawione materiały z innymi źródłami 
i podejmować szersze studia. Materiały ceramiczne za-
prezentowano w grupach, uwzględniając ich formy oraz 
przeznaczenie (naczynia ceramiczne, świecznik, tygiel, 
figurki, kulki, zatyczka). 

Naczynia ceramiczne
W wyniku badań pozyskano łącznie 7490 fragmen-

tów naczyń ceramicznych. Zbiór naczyń poddano ana-
lizie makroskopowej, dokonując ich klasyfikacji techno-
logicznej, morfologicznej i w możliwych sytuacjach po-
bierając dane metryczne. Pełne wyniki tej części anali-
zy przedstawiono tabelarycznie (tabela 7). Głównym po-
rządkiem prezentacji części opisowej materiałów jest po-
dział uwzględniający cechy technologiczne wyrobów. 

Podczas analizy problemem badawczym był różny 
stan zachowania materiałów. W zbiorze występują całe 
egzemplarze (z kontekstów: wykop 5 warstwa 120, wy-
kop 8 warstwy 341 i 343, wykop 10 warstwa 240) oraz 
bardzo małe, niekiedy niecharakterystyczne partie, 
utrudniające identyfikację. W wyniku takiego stanu za-
chowania nie dla wszystkich wyróżnionych grup techno-
logicznych ustalono wygląd pełnych form czy ich dane 
metryczne. 

Excavations carried out in 2013 and 2014 at the 
Wisłoujście Fortress led to the recovery of a ceramic 
assemblage numbering 7527 fragments, among them 
7490 pottery vessel sherds, a candleholder (4 fragments), 
a crucible (1 fragment), marbles (2), figurines (29 
fragments) and a porcelain bottle stopper (1).

The assemblage consists of products representing 
a range of dates from the 16th to the 20th century, hence 
attributable to the post-medieval and modern periods. 
The chronological distribution of the assemblage is 
varied. The 19th and 20th centuries are least numerously 
represented (6% and 2.8% respectively). The majority of 
the ceramics date from the 17th and 18th centuries (27% 
and 45% respectively). The 16th-century material (19%) 
is the third most numerous group, whilst items dated to 
the 15th century are represented by solitary examples 
(less than 0.2%).

The 7527 ceramic finds from the Wisłoujście Fortress 
make up the largest ceramic assemblage from Gdańsk 
published to date, and the only one to be published 
in full. In view of the aim of this report, only the most 
essential details and very brief descriptions of the 
analysed material are provided. The author hopes that 
the selection of data presented herein will allow this 
assemblage to be compared to others in the future, 
thus providing a platform for wider-ranging studies. 
The material has been divided into groups by form 
and function (pottery vessels, candleholder, crucible, 
figurines, marbles, stopper). 

Pottery vessels
A total of 7490 pottery vessel sherds was recovered 

from excavation. This material was analysed macro-
scopically and classified in terms of form and ware type, 
with measurements being taken where possible. Full 
results of this part of the analysis are given in tabular 
form (Table 7). For the descriptive part of the report, the 
vessels are divided into groups taking into consideration 
their technological aspects. 

The diverse condition of the material posed a problem 
during its analysis. The assemblage includes complete 
vessels (recovered from: Trench 5, layer 120; Trench 8, 
layers 341, 343; Trench 10, layer 240) as well as very 
small, and sometimes non-diagnostic sherds which are 
difficult to identify. This meant that it was not possible to 
determine the appearance of complete vessel forms for all 
of the identified wares or record their full measurements. 
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Metody analizy
W celu sporządzenia charakterystyki technologicznej 

naczyń odniesiono się do poszczególnych etapów ich wy-
twarzania. Jest to metoda szeroko stosowana wśród bada-
czy nowożytnych naczyń ceramicznych (Kruppe 1967: 48–
61; Mikołajczyk 1977; Kajzer 1986: 201–209; Rye 1994; 
Sulkowska-Tuszyńska 1997; Bartels 1999; Gaimster 
2006). Okres nowożytny charakteryzuje w niektórych sy-
tuacjach duża precyzja wyróżniania ośrodków wytwórczo-
ści badanych naczyń. W polskiej literaturze kwestia termi-
nologii jest wciąż nie do końca ugruntowana, ze względu 
na dużą różnicę w stanie badań nad wciąż słabo zaawanso-
wanym rozpoznaniem lokalnej wytwórczości oraz dobrze 
identyfikowanymi, obecnymi w analizowanym zbiorze wy-
robami importowanymi. Warto również zwrócić uwagę, że 
od XVI do XX wieku wiele naczyń posiadało również swo-
je lokalne nazwy, identyfikowane z cechami technologicz-
nymi, formą lub dekoracją naczyń. Są to nazwy często sto-
sowane przez badaczy ceramiki, będące poza przyjętym 
w opracowaniu schematem technologicznym. Stosowanie 
niejednorodnej terminologii wprowadza również ograni-
czenie porównywalności prezentowanych w publikacjach 
zbiorów. Wobec wymienionych argumentów w niniejszej 
pracy, ze względu na zakreślony jej cel, nie podjęto szero-
kiej problematyki nazewnictwa wyrobów. Główną wytycz-
ną dla prezentacji naczyń jest ich identyfikacja technolo-
giczna. Mając świadomość bogatej literatury przedmiotu, 
w celach porównawczych stosowano jednocześnie nazwy 
formułowane w publikacjach naukowych wobec naczyń 
z dobrze rozpoznanych ośrodków wytwórczości. 

Uwagi na temat stanu badań nad 
ceramiką nowożytną i współczesną 
Archeologia nowożytna (XVI–XVIII wiek) i archeologia 

współczesności (XIX–XX wiek) są dyscyplinami rozbudo-
wywanymi naukowo w Polsce dopiero od lat 90. XX wieku 
(Kajzer 2014). Źródła z XIX i XX wieku rzadko są włączo-
ne w wyniki analiz archeologicznych (Dąbal 2015). W ra-
mach zainteresowań badawczych archeologów zajmują-
cych się źródłami z wskazanych okresów wyroby ceramicz-
ne stanowią niewielką przestrzeń wobec liczby pozyskiwa-
nych materiałów. 

Analiza naczyń ceramicznych z Twierdzy Wisłouj-
ście wymagała kilku obszarów porównań, którymi były li-
teratura dotycząca zespołów naczyń ceramicznych z Pol-
ski oraz wyrobów importowanych będących przedmiotem 
opracowań zagranicznych. Szczegółowo wykorzystano ma-
teriały pozyskiwane z badań archeologicznych w Gdańsku 
i na Pomorzu. Uzupełnienie tych danych stanowiły ma-
teriały pozyskiwane w kontekście nowożytnych obiektów 
militarnych.

Podstawą analizy naczyń importowanych, pozyskiwa-
nych na terenie Gdańska, są wyroby z terenów Niderlan-
dów, Niemiec i Anglii. Wśród wykorzystanej literatury na 
temat odnotowanych w zbiorze wyrobów z terenów dzi-
siejszych Niemiec można wskazać opracowania dotyczą-
ce naczyń kamionkowych, ceglastych malowanych i fajan-
sowych (Poll 1967; Stephan 1981; 1987; 2000; Kessler 

Methodology
Individual stages of pottery production were assessed 

in order to determine the technological characteristics of 
the vessels. This approach is widely used in studies of post-
medieval pottery (Kruppe 1967: 4861; Mikołajczyk 1977; 
Kajzer 1986: 201209; Rye 1994; Sulkowska-Tuszyńska 
1997; Bartels 1999; Gaimster 2006). In some instances, 
pottery production centres can be very accurately 
identified from analysis of post-medieval wares. In the 
Polish literature, a uniform terminology has not yet been 
firmly established because of the significant discrepancies 
in research carried out to date on locally produced wares, 
which remain poorly recognised, as opposed to the easily 
identifiable imports noted within this assemblage. It is 
worth highlighting that from the 16th to the 20th century 
many vessels also had their own local names derived from 
their technological characteristics, form or decoration. 
These names are often used by archaeologists, but have 
been omitted from the system of classification adopted in 
this report. The use of non-standardised terminology also 
makes it more difficult to compare assemblages presented 
in different publications. In view of these issues, and given 
the aim of this report, the subject of vessel terminology has 
not been addressed herein. The principal means of vessel 
classification used in this study is according to ware type. 
Mindful of the wealth of available literature on this topic, for 
comparative purposes names widely used in publications 
for vessels from securely identified production centres are 
also used in this report. 

A few remarks on research into post-
medieval and modern pottery
Post-medieval archaeology (16th–18th century) and 

modern archaeology (19th–20th century) are disciplines 
which did not receive much attention in Poland until the 
1990s (Kajzer 2014). Vessels of 19th- and 20th-century 
date are rarely included in the results of archaeological 
analysis (Dąbal 2015). Among the research interests of 
archaeologists who deal with materials of this period, 
pottery accounts for only a small percentage of studies 
taking in relation to the large quantities in which it is 
found. 

Analysis of the pottery recovered from Wisłoujście 
Fortress required comparisons with ceramic vessel 
assemblages both from Poland and abroad. Particular 
attention was paid to material recovered from excavations 
in Gdańsk and Pomerania, as well as finds from post-
medieval military sites.

Analysis of imported pottery discovered in Gdańsk 
relies primarily on comparison with products from 
the Netherlands, Germany and England. Among the 
literature used in order to assess vessels of German 
provenance recorded within the Wisłoujście assemblage 
were publications focusing on stoneware, painted redware 
and faience vessels (Poll 1967; Stephan 1981; 1987; 2000; 
Gaimster 2006; Kessler 2002; Mennicken 2009; 2013). 
Pottery recovered from urban sites in regions of Germany, 
such as Mecklenburg, Lower Saxony and Hamburg, is 
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2002; Gaimster 2006; Mennicken 2009; 2013). Wzorcowe 
dla badań gdańskich są także materiały ze stanowisk miej-
skich na terenie dzisiejszych Niemiec, przykładowo z ob-
szaru Meklemburgii, Dolnej Saksonii czy Hamburga (von 
Lüdtke 1985; von Heinze, Konze, Schäfer 2008; Schäfer, 
Schindler 2008). Istotnym źródłem porównań, również dla 
lokalnej wytwórczości inspirowanej dekoracjami z obsza-
ru Niderlandów, są opracowania dotyczące wyrobów fajan-
sowych oraz całych zbiorów ze stanowisk miejskich, szcze-
gólnie z ośrodków portowych (Baart, Krook, Lagerweij 
1986; Hurst, Neal, van Beuningen 1986; Bruijn 1992; van 
Gangelen, Lenting 1993; Scholten 1993; Thijssen 1993; 
Verhoeven 1996; Bartels 1999, 2005; van Dam 2004; Ver-
meulen 2006; Gawronski 2012; Jaspers 2012). Dla mate-
riałów XVIII- i XIX-wiecznych z Twierdzy Wisłoujście cen-
nymi opracowaniami są te dotyczące wyrobów angielskich 
(Hamilton 1974; Barker 1991; Hume 2001). Wartościo-
wymi porównawczo dla Gdańska publikacjami są również 
te prezentujące materiały z obszaru Szwecji i Danii (Kaijser 
1981; Gaimster 2002; Schönborg 2002; Johansson 2007). 

Bezpośrednim źródłem porównań dla badanego ze-
społu są materiały z obszaru Polski północnej. Stanowią 
one powiększający się, jednak wciąż jeszcze niedostateczny 
zbiór analiz, w odniesieniu do liczby i różnorodności pozy-
skiwanych materiałów (Nawrolski 1997; Kościński 1998; 
2003; Oniszczuk-Rakowska 2002; 2005; 2007; Starski 
2005; 2008; 2013a; 2013b; Dąbal 2009; 2013a; 2013b, 
2013c; 2013d; Marcinkowski 2009a; 2009b; 2011; Kwiat-
kowski 2010a; 2010b; Majewski 2010). Warto wskazać, 
że pomimo zwiększającej się liczby wykopalisk, również li-
niowych na terenie Pomorza Gdańskiego, dane dotyczące 
nowożytnych wyrobów ceramicznych z tego obszaru są wy-
jątkowo skąpe. Dopełnieniem literatury na temat wyrobów 
z Polski północnej są publikacje dotyczące polskich nowo-
żytnych warsztatów ceramicznych (przykładowo Szetela-
Zauchowa 1994; Hadamik 2005; Sulkowska-Tuszyńska 
2008). Uzupełnieniem publikacji prezentujących wyniki 
badań archeologicznych z Pomorza są prace etnograficzne, 
będące źródłami do poznania procesów wytwórczości oraz 
form i funkcji wyrobów (przykładowo Przeździecka 1954, 
Piątkiewicz-Dereniowa 1996; Kwaśniewska 2006). Cenną 
bazą danych dla wyników badań archeologicznych są pra-
ce z zakresu historii sztuki (Przeździecka 1954; Chranicki 
1969, Kilarska 1976, 1991, 2003). Porównawczo, szcze-
gólnie w odniesieniu do naczyń importowanych, odnoszo-
no się także do literatury z całego obszaru Polski (przy-
kładowo: Bis, Bis 2013; Starski 2013b; Kowalczyk 2014). 

Analiza naczyń ceramicznych 
Wyroby klasyfikowano w oparciu o cechy technologicz-

ne i morfologię oraz proweniencję, a gdy było to możliwe – 
określano ich cechy metryczne. Na podstawie przeprowa-
dzonej analizy, w celach porządkowych, w oparciu o cechy 
technologiczne wyróżniono: naczynia siwe, naczynia cegla-
ste, naczynia kremowe, naczynia białe, fajans pomorski, 
majolikę i fajanse włoskie, majolikę i fajanse niderlandz-
kie, fajans delikatny, niemieckie fajanse przemysłowe, ka-
mionki niemieckie, kamionkę białą, porcelanę azjatycką 
i porcelanę europejską. 

also useful in comparative studies of ceramics found 
in Gdańsk (von Lüdtke 1985; von Heinze et al. 2008; 
Schäfer & Schindler 2008). Another important point of 
reference for imports as well as local wares featuring 
decoration inspired by products from the Netherlands is 
provided by studies of faience and by whole assemblages 
from urban sites, in particular from port towns (Bruijn 
1992; Scholten 1993; Bartels 1999; van Dam 2004; Baart 
et al. 1986; Hurst et al. 1986; van Gangelen, Lenting 
1993; Thijssen 1993; Verhoeven 1996; Bartels 1999, 
2005; Vermeulen 2006; Gawronski 2012; Jaspers 2012). 
Publications on English ceramics constituted another 
valuable reference source for the 18th- and 19th-century 
pottery from Wisłoujście Fortress (Hamilton 1974; 
Barker 1990; Hume 2001). Further useful comparative 
assemblages for analysis of material from Gdańsk can be 
found in analysis reports concerning pottery from Sweden 
and Denmark (Kaijser 1981; Gaimster 2002; Schönborg 
2002; Johansson 2007). 

Direct comparisons for the Wisłoujście assemblage 
are provided by ceramics from northern Poland. These 
constitute a growing though still meagre body of studies 
in relation to the number and diversity of material 
recovered (Nawrolski 1997; Kościński 1998; 2003; 
Oniszczuk-Rakowska 2002; 2005; 2007; Starski 2005; 
2008; 2013a; 2013b; Dąbal 2009; 2013a; 2013b, 2013c; 
2013d; Marcinkowski 2009a; 2009b; 2011; Kwiatkowski 
2010a; 2010b; Majewski 2010). It is worth noting 
that despite the increasing number of archaeological 
investigations, including linear excavations, being carried 
out in Pomerelia, data concerning post-medieval pottery 
from this region is extremely scant. Supplementing the 
available literature about ceramics from northern Poland 
are a number of publications about post-medieval Polish 
potteries (for example: Szetela-Zauchowa 1994; Hadamik 
2005; Sulkowska-Tuszyńska 2008, 2009). In addition 
to published results of sites excavated in Pomerania, 
ethnographic studies offer further information about 
pottery production processes, as well as vessel forms and 
functions (for example: Przeździecka 1954, Piątkiewicz-
Dereniowa 1996; Kwaśniewska 2006). Works on art 
history provide another valuable source of data to 
complement archaeological research (Przeździecka 1954; 
Chranicki 1969, Kilarska 1976; 1991; 2003). For the 
purposes of comparative analysis, particularly regarding 
imports, reference was also made to publications about 
sites across the whole of Poland (for example: Bis & Bis 
2013; Starski 2013b; Kowalczyk 2014). 

Ceramic vessel analysis
Vessels were classified based on their fabric and form, 

origin, with size being determined where possible. Pottery 
fabric analysis led to the identification of the following 
ware groups/types: greyware, redware, earthenware (beige 
fabric), whiteware, Pomeranian faience, Italian majolica 
and faience, Dutch majolica and faience, creamware/
pearlware, German industrial white, German stoneware, 
white stoneware, Asian porcelain and European porcelain.
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siwa 1229    6 1221  2         

ceglasta 
nieszkliwiona 447    30 399  18         

ceglasta 
szkliwiona 1240    219 604 61 2 354        

ceglasta 
angobowana 123     95 28          

ceglasta 
szkliwiona na 
angobie

137    19 103 15          

ceglasta 
malowana 261 127   34 95  5 134        

ceglasta 
malowana na 
angobie

300 219   68    13        

kremowa 
szkliwiona 38 2   8 18   9      1  

kremowa 
malowana 48 38     1  9        

biała 
szkliwiona 2178 2   8 2076 91      1    

fajans 
pomorski 538 123   372 5   14   23 1    

majolika 
włoska 1 1               

fajans włoski 1   1            

majolika 
niderlandzka 29 29               

fajans 
niderlandzki 136 92 6 14 12   1 11        

fajans 
przemysłowy 186 122 5  50           9

fajans 
delikatny 104 30 38 31      5       

czerwona 3         3       

czarna 15         15       

kamionki 
nadreńskie 74        45    26 3   

kamionki 
saksońskie 136     58   69  9      

kamionka 
dolnośląskie 81    55 7    19       

kamionka 
biała 37 2 17 8      10       

porcelana 
azjatycka 28  8 20             

porcelana 
europejska 120 88 4  5           23

Tabela 7. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, zbiór naczyń ceramicznych ze stanowiska przedstawiony 
w ujęciu technologicznym i morfologicznym w formie wartości liczbowych.
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greyware 1229    6 1221  2         

unglazed 
redware 447    30 399  18         

glazed redware 1240    219 604 61 2 354        

white washed 
redware 123     95 28          

white washed 
and glazed 
redware

137    19 103 15          

painted 
redware 261 127   34 95  5 134        

white washed 
and painted 
redware

300 219   68    13        

glazed 
earthenware 
(beige fabric) 

38 2   8 18   9      1  

painted 
earthenware 
(beige fabric)

48 38     1  9        

glazed 
whiteware 2178 2   8 2076 91      1    

„Pomeranian 
faience” 538 123   372 5   14   23 1    

Italian majolica 1 1               

Italian faience 1   1            

Dutch majolica 29 29               

Dutch faience 136 92 6 14 12   1 11        

Industrial 
white 186 122 5  50           9

creamware/
pearlware 104 30 38 31      5       

English 
industrial 
redware

3         3       

blackware 15         15       

Rhineland 
stoneware 74        45    26 3   

Saxon 
stoneware 136     58   69  9      

Lower Silesian 
stoneware 81    55 7    19       

white 
stoneware 37 2 17 8      10       

Asian 
porcelain 28  8 20             

European 
porcelain 120 88 4  5           23

Table 7. Quantitative breakdown of the pottery assemblage from the Wisłoujście Fortress, Gdańsk, site 12, by ware 
group/type and vessel form. 
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Ceramika siwa 
Naczynia siwe to wyroby wykonane z glin żelazistych, wy-

palane w atmosferze redukcyjnej. Czerep tych naczyń oscy-
luje w barwach od jasnoszarych, poprzez beżowo-szare do 
ciemnoszarych i czarnych. Naczynia tej kategorii nie są jed-
noznacznie klasyfikowane przez badaczy ceramiki. W nie-
których sytuacjach specyfika wyrobów tej grupy wiązana jest 
zarówno z zagadnieniami dotyczącymi ceramiki białej, jak 
i siwej (Fryś-Pietrszkowa 1994; Kościński 1998; Hadamik 
2005; Sulkowska-Tuszyńska 2008; Starski 2013a). 

W badanej grupie wyrobów siwych w oparciu o skład 
masy garncarskiej wyróżniono dwie główne kategorie tech-
nologiczne: naczynia grubościenne z masy schudzonej nie-
liczną drobnoziarnistą piaskową domieszką oraz naczynia 
cienkościenne z masy schudzonej licznym drobnoziarni-
stym piaskiem.

Do pierwszej kategorii zaklasyfikowano naczynia grubo-
ścienne (o grubości ścianek powyżej 5 mm). Naczynia wy-
konano z glin żelazistych schudzonych nieliczną domieszką 
piaskową i wypalono w atmosferze redukcyjnej. Wyroby po-
siadają wyświecane obie powierzchnie. W zbiorze z Wisło-
ujścia tę kategorię naczyń siwych reprezentują misy o kra-
wędziach pogrubionych wywiniętych na zewnątrz (ø wyl. 26 
do 32 cm)1 (ryc. 91:6). Przejście wylewu do korpusu naczy-
nia podkreśla podwójna wklęsła linia. W górnej partii brzu-
śca znajduje się szeroki na około 3,7 cm dookolny pas wy-
świecanej dekoracji sieciowej. Chronologię naczyń określo-
no na XVII wiek. Analogiczne wyroby pochodzą z Gdańska 
(Oniszczuk-Rakowska 2002; Kościński 2003). 

Drugą kategorią naczyń siwych są wyroby cienkościen-
ne (grubość ścianek od 2,5 do 3,5 mm). Naczynia wykona-
no z glin żelazistych schudzonych drobnoziarnistą wyselek-
cjonowaną domieszką piaskową w ilości powyżej 10% skła-
du masy. Wyróżnione naczynia to garnki (ø wyl.:14, 16, 20, 
22 cm) (ryc. 91:1–5). Wyroby posiadają pogrubione wywi-
nięte na zewnątrz krawędzie wylewów. Część egzemplarzy 
w górnej partii brzuśca dekorowana jest pojedynczym lub 
podwójnym pasmem malatury wykonanej czerwienią żela-
zistą. W niektórych odnotowanych sytuacjach czerep tych 
naczyń barwi się jasnoszaro lub beżowo-szaro. Z perspek-
tywy technologicznej, wykorzystanego surowca (gliny żela-
ziste), procesu wypalania (atmosfera redukcyjna) są to wy-
roby zbliżone do tradycji wykonywania naczyń siwych. Przy 
klasyfikacji tych wyrobów w oparciu o ich cechy technolo-
giczne i formę przyjęto, że garncarze dysponując mało pla-
stycznymi2 glinami żelazistymi wykonywali formy według 
przyjętego przez siebie schematu. Przebieg procesu wypala-
nia był tym momentem, w którym masa garncarska barwiła 
się na poszczególnych egzemplarzach odmiennie. Definicja 
tej grupy wyrobów nie jest jednoznaczna i porównywalna 
w opracowaniach dotyczących naczyń ceramicznych. Cen-
nym głosem w dyskursie na ten temat są badania zapre-
zentowane przez Michała Starskiego (2013), który wykazał  

1 We wszystkich sytuacjach podano przykładowe wymiary, brak 
podanych wymiarów dla jakieś kategorii wyrobów oznacza nie-
możność ich pobrania ze względu na zły stan zachowania. 

2 O niewielkiej plastyczności glin świadczy obecność licznej wyse-
lekcjonowanej domieszki piaskowej.

Greyware
Greyware vessels were made of ferrous clay fired 

in a reducing atmosphere. Sherds range in colour from 
pale grey and beige-grey to dark grey and black. Vessels 
in this category are variously classified by pottery 
specialists. In some cases the characteristics of this 
pottery are attributed to both whiteware and greyware 
(Fryś-Pietrszkowa 1994; Kościński 1998; Hadamik 
2005; Kurowicz 2005; Sulkowska-Tuszyńska 2008; 
Starski 2013a). 

Based on analysis of fabric composition the greyware 
in this assemblage was divided into two principal 
categories: thick-walled vessels made from a ceramic 
body sparsely tempered with fine-grained sand and thin-
walled vessels in which the fabric is heavily tempered 
with fine-grained sand.

Vessels classified under the first category have 
walls which are over 5 mm thick. They are made of 
ferrous clay sparsely tempered with sand and fired in 
a reducing atmosphere. Both surfaces are burnished. 
In the Wisłoujście assemblage this category of greyware 
is represented by bowls with everted, thickened rims 
(1rim ø 26–32 cm) (Fig. 91:6). The transition between 
the rim and body is highlighted by a double groove. 
A 3.7-cm-wide band of burnished lattice pattern features 
around the upper body. These vessels are dated to the 
17th century. Similar examples have been discovered in 
Gdańsk (Oniszczuk-Rakowska 2002; Kościński 2003).

The second greyware category comprises thin-
walled vessels (wall thickness 2.5–3.5 mm). These are 
made of ferrous clay tempered with well-sorted, fine-
grained sand accounting for over 10% of the ceramic 
body composition. The vessels in this group are pots 
(rim ø: 14, 16, 20, 22 cm) (Fig. 91:1–5) with thickened, 
everted rims. Some specimens feature a single or double 
band of brick-red painted decoration around the upper 
body. Several of the sherds are pale grey or beige-grey. 
In terms of fabric, raw material (ferrous clay) and 
firing method (in a reducing atmosphere), these vessels 
represent a tradition similar to that used for making 
greyware. In classifying these products based on their 
fabric and form it was assumed that in using available 
ferrous clay of limited plasticity,2 potters produced 
vessel forms following their own procedures. The firing 
process produced fabrics which varied in colour between 
individual vessels. The definition of this group of wares 
is not clear-cut in pottery studies and they are not readily 
comparable. A valuable contribution to the debate on this 
subject has been provided by Michał Starski’s research 
(2013), which revealed that the forms he analysed had 
been made of ferrous clay with low levels of iron oxides 
and that they had been fired (‘almost exclusively’) in 
a reducing atmosphere (Starski 2013: 190–191). These 
vessels are dated to a period stretching from the first half 

1 in all possible situation measurements ware taken, no data 
means that it was impossible to record measurements

2 The poor plasticity of this clay is evidenced by the abundant 
presence of well-sorted sand temper. 
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dla badanych przez siebie form wykorzystanie glin żelazi-
stych o niższej zawartości tlenków żelaza i wypalanie w at-
mosferze redukcyjnej („niemal wyłącznie”) (Starski 2013: 
190–191). Chronologię analizowanych wyrobów określo-
no od 1. połowy XVI do 1. połowy XVII wieku. Analogicz-
ne egzemplarze pochodzą z badań archeologicznych Zielo-
nej Bramy w Gdańsku, a także z badań archeologicznych 
w Bydgoszczy. Materiały prezentowane w analogicznych do 
egzemplarzy z Wisłoujścia wariantach datowane są na XVI 
i XVII wiek (Kościński 2003: 364, 366). 

Naczynia ceglaste 
Najliczniejszą grupą wyrobów pozyskanych na terenie 

Twierdzy Wisłoujście są naczynia wykonane z glin żelazi-
stych, wypalane w atmosferze utleniającej, o ceglastej bar-
wie czerepu. Łącznie pozyskano 2508 fragmentów tych na-
czyń. W oparciu o sposób wykończenia powierzchni naczyń 
i zastosowane techniki dekoracji wyróżniono sześć katego-
rii wyrobów: nieszkliwione, szkliwione, angobowane, szkli-
wione na angobie, malowane, malowane na angobie. 

Naczynia ceglaste nieszkliwione
Wyroby nieszkliwione wykonano z glin żelazistych 

schudzonych w dużej lub średniej ilości domieszką małych 
ziaren piasku. Pojedynczo odnotowano egzemplarze wyko-
nane z masy schudzonej niewielką ilością piasku. W jed-
nej sytuacji odnotowano fragment naczynia wykonany z gli-
ny z domieszką miki. Do spektrum form tej kategorii wy-
robów zakwalifikowano: garnki, pokrywki, misy/podstawki 
oraz prawdopodobnie dzban na oliwę. Wśród garnków wy-
różniono egzemplarze cienkościenne o wylewach prostych 
lub delikatnie rozchylonych na zewnątrz, lekko pogrubio-
nych (ø wyl. 20 cm, ø wyl. 22) (ryc. 91:9). Drugą grupą 
garnków nieszkliwionych są naczynia o prostych, krótkich, 
lekko rozchylonych na zewnątrz wylewach (ryc. 91:10). 
Wśród analizowanych egzemplarzy wyróżniono dekorowa-
ne w górnej partii brzuśca szablonem. Część z tych form po-
siada swoje analogie wśród naczyń szkliwionych i angobo-
wanych pozyskanych na stanowisku, niewykluczone więc, 
że pochodzą z tych samych lokalnych warsztatów. Chro-
nologię naczyń określono na XVII wiek. Drugą pod wzglę-
dem liczebności kategorią naczyń nieszkliwionych są po-
krywki (ryc. 91:7–8). Wyróżniono kilka ich wariantów: po-
krywki o spłaszczonym uchwycie, niewysokie (ø krawędzi 
18–19 cm), o spłaszczonym uchwycie i lekko podniesio-
nym korpusie (ø krawędzi >20 cm). Chronologię wyróżnio-
nych egzemplarzy określono na XVII wiek. Kolejną kate-
gorią wyrobów jest grupa misek/podstawek (ø wyl. 12 cm, 
wys. 2,4 cm ø d. 10,5 cm; ø wyl. 13,5 wys. 4.7 cm ø d. 
12,2 cm). Naczynia formą przypominają podstawki pod do-
niczki, ale krawędzie wylewów są pogrubione i zaokrągla-
ne. Wykonane są bardzo niestarannie. Nie określono jed-
noznacznie funkcji tych form. Założono, że jeśli pochodzą 
z lokalnych warsztatów, to ich forma została przysposobio-
na do potrzeb załogi Twierdzy. Naczynia pozyskano z zasy-
piska studni (warstwa 120, M119). Z tego kontekstu arche-
ologicznego nie pozyskano doniczek i wyrobów je przypo-
minających. Wobec tego można przypuszczać, że naczynia 
służyły jako płytkie miski, pokrywki lub podstawki. 

of the 16th to the first half of the 17th century. Analogous 
examples have been recovered from excavations at 
the Green Gate site in Gdańsk, as well as from sites 
excavated in Bydgoszcz. Published examples similar to 
the varieties noted at Wisłoujście are dated to the 16th 
and 17th centuries (Kościński 2003: 364, 366). 

Redware
The most abundantly represented group of ceramics 

in the Wisłoujście Fortress assemblage are vessels made 
of ferrous clay, fired in an oxidising atmosphere, with 
a brick-red fabric. A total of 2508 such fragments was 
recorded. Six vessel categories were identified based on 
surface treatment and decorative techniques: unglazed, 
glazed, white washed, white washed and glazed, painted, 
and white washed and painted. 

Unglazed redware
The unglazed vessels were made of ferrous clay, 

either heavily or moderately tempered with fine-grained 
sand. Isolated examples were noted in which the ceramic 
body had been tempered with only a small amount of 
sand. One sherd was made of clay with mica inclusions. 
Forms classified under this category include: pots, lids, 
bowls/saucers and a probable olive-oil jug. Pots include 
thin-walled specimens with straight or slightly flared 
and thickened rims (rim ø 20 cm, rim ø 22) (Fig. 91:9). 
The second group of unglazed pots have short, straight, 
slightly flared rims (Fig. 91:10). The analysed examples 
featured specimens with stencil-applied decoration 
on the upper body. Some of these forms also appear 
among the glazed and slipped vessels recovered at this 
site, hence they may have been made at the same local 
potteries. These vessels are dated to the 17th century. 
The second most numerously represented category of 
unglazed ceramics are lids. Two variants were noted: 
lids with a small, flattened knob (rim ø 18–19 cm) and 
lids with a flattened knob and a slightly raised body (rim 
ø >20 cm). They are dated to the 17th century. The next 
category is represented by a group of bowls/saucers (rim 
ø 12 cm, height 2.4 cm, base ø 10.5 cm; rim ø 13.5 cm, 
height 4.7 cm, base ø 12.2 cm). These are very poorly 
made and reminiscent in form of flowerpot saucers, 
but with thickened and rounded rims. No specific 
function was ascribed to this form of vessel. If they were 
manufactured locally it is likely that they were made 
to a design required by those stationed at the Fortress. 
These vessels were recovered from the backfill of a well 
(layer 120, M119). No flowerpots or forms resembling 
them were recorded in this context, hence it can be 
assumed that these vessels were used as shallow bowls, 
lids or saucers. 

The unglazed redware recovered from Wisłoujście 
Fortress bears little relation to the pottery found at sites 
in historic Gdańsk. It differs markedly in manufacturing 
method, and the forms produced are more characteristic 
of suburban and rural areas.
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Ryc. 91. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. Wyroby ceramiczne, wybór: naczynia siwe (rys. 1–6), wyroby ceglaste nieszkliwione 
(rys. 7–10), naczynia ceglaste angobowane (rys. 11), naczynia ceglaste szkliwione (rys. 12–15; 18–20), naczynia ceglaste malowane (rys. 
16), naczynia kremowe (rys. 17), naczynia białe szkliwione (rys. 21–24), naczynia kamionkowe (rys. 25–27), rys. Agnieszka Dmitruczuk, 
Angelika Goerke, Joanna Dąbal, Daria Klucewicz.

Fig. 91. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. Ceramics assembly: grayware (1–6), unglazed redware (7–10), white wasched redware 
(11), glazed redware (12–15, 18–20), painted redware (16), beige ware (17), glazed whiteware (21–24), stoneware (25–27). Drawing by 
Agnieszka Dmitruczuk, Angelika Goerke, Joanna Dąbal, Daria Klucewicz.
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Wyroby ceglaste nieszkliwione, pozyskane ze stanowi-
ska Twierdza Wisłoujście, nieznacznie tylko nawiązują do 
naczyń z obszaru historycznego Gdańska. Wyraźnie odróż-
nia je sposób wykonania, są to formy bardziej charaktery-
styczne dla obszarów pozamiejskich i wiejskich. 

Naczynia ceglaste szkliwione
Drugą kategorią naczyń ceglastych są wyroby wykonywa-

ne z glin żelazistych z domieszkami drobnego lub średniego 
piasku. W większości odnotowanych sytuacji są to wyroby 
cienkościenne, rzadziej grubościenne (małe miski). Wśród 
form wyróżniono garnki, trójnóżki i misy. Wśród garnków 
i trójnóżków nie zachowały się egzemplarze pozwalające na 
odróżnienie wylewów tych form od siebie (ryc. 91:13–14).  
Z tego powodu scharakteryzowano je wspólnie. Naczynia 
kuchenne reprezentowane są przez egzemplarze o wyle-
wach o krawędzi wywiniętej na zewnątrz, z wrębem na po-
krywkę (ø wyl. 20–22 cm), wylewach o lekko pogrubionych 
krawędziach rozchylonych na zewnątrz (ø wyl. 22 cm), 
o wylewach krótkich, pogrubionych i lekko rozchylonych 
na zewnątrz (ø wyl. 16–18 cm) oraz o wylewie pogrubio-
nym szeroko rozchylonym na zewnątrz (ø wyl. 20–22).  
Wśród naczyń tej kategorii wyróżniono egzemplarze zdo-
bione szablonem motywami: geometrycznymi (układy kwa-
dratów, rombów i kół), sieciowym czy układów dookol-
nych łamanych linii, umieszczonymi w górnej partii brzuś-
ca. Chronologię tych egzemplarzy określono na XVII wiek. 
Formy naczyń nie są charakterystyczne dla miasta Gdań-
ska. Naczynia o krótkich, pogrubionych i rozchylonych na 
zewnątrz wylewach występowały w formach bez dekoracji 
oraz malowanych (opisane poniżej). Ich chronologię okre-
ślono na drugą połowę XVIII do początku XIX wieku. Ko-
lejną grupą naczyń są pokrywki. Wśród nich wyróżniono 
wyroby o podwyższonym korpusie i spłaszczone (ø kraw. 
15,5 cm, wys. 4,2 cm; ø kraw. 18 cm, wys. 7 cm). W obu 
sytuacjach posiadały one spłaszczony uchwyt. Chronologię 
egzemplarzy określono na XVII i XVIII wiek. 

Kolejną kategorią wyrobów szkliwionych są miski 
(ryc. 91:12, 19–20). Uwzględniając ich wymiary wyróż-
niono formy: małe, średnie oraz duże (ø wyl. 36–42 cm). 
Wśród małych misek odnotowano egzemplarze o prostych 
wylewach, podkreślonych od zewnątrz plastycznymi li-
stwami. Wśród nich znajdują się formy z uchem. Naczynia 
tej kategorii dekorowane były małymi kolistymi nakładka-
mi w formie malinek lub wirującej rozety. Tego typu wyro-
by znane są z obszaru Hesji i datowane na XVII wiek. Inną 
kategorią małych misek są wyroby grubościenne, niedeko-
rowane, o prostych krawędziach. Również te egzemplarze 
datowano na XVII wiek. Wśród misek średnich wyróżnio-
no egzemplarze o wylewach rozchylonych na zewnątrz. Na-
czynia tej kategorii datowano na XVI wiek. Ostatnią kate-
gorią wyrobów są duże miski występujące w dwóch for-
mach. Pierwszą są naczynia o prostym wylewie zagiętym 
w stosunku do korpusu misy pionowo. Drugą formą są wy-
roby o wylewie rozchylonym na zewnątrz, o pogrubionej 
krawędzi. Pierwsza forma mis występuje również w formie 
malowanej. Chronologię mis określono na drugą połowę 
XVIII wieku. Formy tych mis są analogiczne do tych odno-
towywanych w Gdańsku oraz na Żuławach. 

Glazed redware
The second redware category consists of pottery made 

of ferrous clay with fine and medium sand inclusions. 
Most of the vessels are thin-walled with markedly fewer 
thick-walled specimens (small bowls). Forms include pots, 
tripods and bowls. Among the pots and pipkins there are 
no examples well-preserved enough to enable the rims 
of these forms to be distinguished from one another, 
hence they are characterised jointly (Fig. 91:13–14). 
Kitchenwares are represented by vessels featuring everted 
rims and a flange to support a lid (rim ø 20–22 cm), rims 
with a slightly thickened, flared lip (rim ø 22 cm), short, 
slightly thickened and flared rims (rim ø 16–18 cm) and 
thickened, widely flared rims (rim ø 20–22). Vessels in 
this category include examples decorated with stencilled 
geometric motifs (patterns composed of squares, diamonds 
and circles), lattice designs and bands of broken lines 
around the upper body. These specimens are dated to the 
17th century. The forms are not typical of those recorded 
in the city of Gdańsk. Vessels with short, thickened and 
flared rims were noted in both plain and painted varieties 
(described below). They are dated to the between the latter 
half of the 18th and the early 19th century. Lids constitute 
the next category, which includes examples with raised and 
with flattened bodies (rim ø 15.5 cm, height 4.2 cm, rim 
ø 18 cm, height 7 cm). In both instances the lid knobs are 
flattened. They are dated to the 17th and 18th centuries. 

Bowls comprise another category of glazed redware 
(Fig. 91:12, 19–20). They were divided by size into small, 
medium and large forms (rim ø 36–42 cm). Small bowls 
include examples which have straight rims highlighted 
by applied strips on the outer surface. Some of the 
bowls also feature handles. Vessels in this category are 
decorated with small applied circular prunts or rosettes. 
Bowls of this type have been recorded in the Hesse 
region and are dated to the 17th century. Other small 
bowls in this group are thick-walled and undecorated 
with straight-edged rims. These specimens are also 
dated to the 17th century. Medium-sized bowls include 
examples with flared rims. These vessels are dated to 
the 16th century. The final category comprises two types 
of large bowl. The first has a straight rim which is set 
upright in relation to the body. The second type of bowl 
has a flared rim with a thickened lip. The first form of 
bowl also occurs in a painted version. All of these bowls 
are dated to the latter half of the 18th century. Analogous 
forms have been noted at sites in Gdańsk and the Żuławy 
region. 

White washed redware
The redware in this assemblage also includes vessels 

made of ferrous clay with coarse-grained sand inclusions 
accounting for over 10% of the ceramic fabric. The inner 
surface of these vessels is coated with brick-red coloured 
lead glaze. The outer surface is white-slipped. On some 
sherds drips of glaze overlie the slip. This ware category 
is represented by pots and pipkins (Fig. 93:3–4). The pots 
have flared rims with a slightly thickened and raised lip. 
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Naczynia ceglaste angobowane
Wśród naczyń ceglastych wyróżniono również egzem-

plarze wykonane z glin żelazistych z domieszką grubo-
ziarnistego piasku w ilości powyżej 10% składu masy. Po-
wierzchnia wewnętrzna wyrobów pokryta jest szkliwem 
ołowiowym barwionym żelaziście. Powierzchnię zewnętrz-
ną pokrywa biała angoba. Niekiedy na angobie odnotować 
można zacieki szkliwa. Kategoria tych wyrobów reprezen-
towana jest w zbiorze przez garnki i trójnóżki (ryc. 93:3–4).  
Garnki posiadają wylewy rozchylone na zewnątrz o kra-
wędziach lekko pogrubionych i podsinionych do góry. Od-
notowano egzemplarze z wrębem na pokrywkę i bez wy-
raźnej krawędzi na zamknięcie (ø wyl. 14–18 cm). Na le-
piej zachowanych egzemplarzach z jednym uchem w gór-
nej partii brzuśca odnotowano sieciową dekorację wyko-
naną szablonem. Chronologię wyrobów określono na dru-
gą połowę XVII wieku. Wśród trójnóżków wyróżniono eg-
zemplarze o wylewach wywiniętych na zewnątrz i pogru-
bionych krawędziach (wys. 8,5 cm, dł. uchwytu 7,5 cm). 
Brzuśce są gładkie lub dookolnie żłobkowane. Analogicz-
ne wyroby pozyskano z Gdańska, Helu i Pucka, a ich chro-
nologię określono na XVII wiek (Kościński 2003; Starski 
2007; Dąbal 2013f). Trójnóżki o powierzchniach angobo-
wanych współwystępowały z garnkami tej kategorii. Na na-
czyniach zarejestrowano ślady użytkowania w postaci sze-
rokich okopceń, zlokalizowanych najczęściej z jednej stro-
ny, powstałych poprzez dostawianie do ognia. 

Naczynia ceglaste szkliwione na angobie
Wśród wyrobów o czerepie ceglastym wyróżniono na-

czynia, których powierzchnie wewnętrzne szkliwione są zie-
lono lub żółto na podkładzie angobowym. Asortyment na-
czyń reprezentują garnki, dzbany, trójnóżki oraz przede 
wszystkim makutry. Naczynia wykonywane są z glin żelazi-
stych schudzonych średnio liczną domieszką niedużych zia-
ren piasku. Wśród lepiej zachowanych egzemplarzy wyróż-
niono misy (ø wyl. 16–17 cm, wys. 8,5 cm, ø d. 10–11 cm) 
oraz garnki (ø wyl. 14) (ryc. 91:11; 93:1). Na wewnętrznych 
powierzchniach misek odnotowywano ślady użytkowania 
w postaci otarć i zarysowań. Chronologię analogicznych eg-
zemplarzy określono na XVII wiek (Stephan 1987). Część 
wyrobów, dekorowana plastycznymi aplikacjami w posta-
ci malinek, pochodzi prawdopodobnie z obszaru Hesji. Ich 
chronologię określono na XVII wiek (Stephan 1987: 84, 96). 

Naczynia ceglaste malowane 
Wśród naczyń malowanych wyróżniono wyroby wy-

konane z glin żelazistych z domieszkami drobnego, często 
wyselekcjonowanego piasku. Asortyment naczyń tej kate-
gorii w badanym zbiorze reprezentują talerze i miski, po-
jedynczo naczynia zasobowe i pokrywki (ryc. 91:16). Ja-
kość, technika wykonania oraz estetyka tej kategorii wy-
robów jest zróżnicowana – podobnie jak chronologia form 
odnotowanych w badanym zbiorze. 

Wśród naczyń malowanych wyróżniono egzemplarze 
dekorowane na lustrze i kołnierzu wzorem wykonanym 
białą angobą i polach wypełnionych zielono (ryc. 92:1–5). 
Zieleń nakładano na podkład angobowy lub bezpośrednio 

They also include examples featuring a flange for a lid, 
but with no distinct edge to provide a secure fit (rim 
ø 14–18 cm). On the better preserved specimens with 
a handle, decoration was noted in the form of a stencilled 
lattice pattern on the upper body. These pots are dated 
to the latter half of the 17th century. The pipkins include 
examples with a flared rim and a thickened lip (rim 
ø 8.5 cm, handle length 7.5 cm). They have either smooth 
or ribbed bodies. Analogous finds have been noted in 
Gdańsk, Hel and Puck and they are dated to the latter 
half of the 17th century (Kościński 2003; Starski 2007; 
Dąbal 2013f). Pipkins with slip-coated surfaces were 
found along with pots of this category. Traces of use in 
the form of extensive soot stains were noted, usually on 
one side of these vessels, evidencing that they had been 
exposed to flames. 

White washed and glazed redware
The redware pottery includes vessels with inner 

surfaces glazed in red or yellow on a slip ground. This group 
features jugs, tripods and, above all, makitras. Vessels have 
been made of ferrous clay tempered with moderate amount 
of medium-grained sand. Bowls (rim ø 16–17 cm, height. 
8.5 cm, base ø 10–11 cm) and pots (rim ø 14) are the 
vessels preserved in the best condition (Fig. 91:11; 93:1). 
Usage traces, such as abrasions and scratches have been 
noticed on inner surfaces of bowls. Analogous vessels have 
been dated to the 17th century (Stephan 1987). A portion 
of assembly decorated with application in the form of 
raspberries was probably manufactured in Hessen in the 
17th century (Stephan 1987:84, 96). 

Painted redware
The painted redware pottery features vessels made 

of ferrous clay tempered with fine-grained, well selected 
sand. This group features plates, bowls and several 
storage vessels, as well as lids (Fig. 91:16). Quality, 
production technique, esthetics and chronology of vessels 
are highly diversified. 

The painted redware pottery also features vessels 
decorated with white slipped pattern and green fields 
in the center and on the border. The green colour was 
put on slip ground or directly on the vessel’s fabric (Fig. 
92:1–5). Plates found on the site are decorated with 
concentric lines placed on the rims and underlining the 
vessel’s profile (under the rim of the border or on the rim 
of the center). Plates are decorated with floral motifs, but 
also depictions of tulips, grapes and birds. This category 
of vessels has been dated to 16th to the 1st half of 17th 
century. The technique of production (characteristic 
selected temper visible in the vessel’s fabric) and the 
ornamentation indicate that the vessels have been made 
in Hesse.

Painted redware pottery also includes vessels 
with surfaces decorated white and brown. Outlines 
of decorations on several plates have been partially 
stressed with sgraffito technique (Stephan 1987:25; 
1993: 303; Först 2006:74). Because of a very poor state of 
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na czerep naczynia. Talerze ze stanowiska dekorowane są 
współśrodkowymi dookolnymi liniami umieszczanymi na 
krawędziach wylewów oraz w miejscach podkreślających 
profil naczyń (pod krawędzią kołnierzy lub na krawędzi lu-
stra). Pola kołnierzy i luster dekorują stylizowane motywy 
roślinne, ale także przedstawienia tulipana z sadzonką, ki-
ści winogron czy ptaszka. Naczynia tej kategorii datowano 
od XVI do połowy XVII wieku. Technika wykonania (cha-
rakterystyczna wyselekcjonowana domieszka, połyskująca 
w czerepie naczynia) oraz dekoracja tych wyrobów wska-
zuje, że zostały wytworzone w warsztatach Hesji. 

Kolejną kategorią wyrobów są naczynia o powierzch-
niach malowanych biało i brązowo, miejscowo kontu-
ry przedstawień podkreślono przy zastosowaniu techniki 
sgraffito (Stephan 1987: 25; 1993: 303; Först 2006: 74). 
Wśród naczyń ze stanowiska dekorowanych w ten sposób 
wyróżniono talerze (ryc. 92:2). Zły stan zachowania bada-
nych egzemplarzy oraz rozdrobnienie materiału pozwoliły 
na identyfikację tylko jednego przedstawienia: stylizowa-
nego ptaka z głową zwróconą do tyłu, siedzącego prawdo-
podobnie na naczyniu. Analogiczne naczynia określane są 
jako wyroby typu Wera. Do głównych ośrodków wytwór-
czości od drugiej połowy XVI do pierwszej połowy XVII 
wieku należały warsztaty w miejscowościach: Eschwege, 
Grossalmerode, Hanower, Heiligenstadt, Wanfried i Wit-
zenhausen (Bartels 1999: 171). Największym potwierdzo-
nym ośrodkiem produkcji był Heiligenstadt (Bartels 1999: 
171). Podobne naczynia wytwarzano również na terenie 
Niderlandów w Enkhuizen, w latach 1602–1613 (Bartels 
1999: 172; Bruijn 1992; Clevis, van Gangelen 2009). Eg-
zemplarze z Wisłoujścia pochodzą z Hesji, a ich chronolo-
gię wskazano na początek XVII wieku. 

Wśród kategorii wyrobów malowanych wyróżniono rów-
nież talerze malowane zielono- brązowo-biało, pokryte bar-
dzo cienką warstwą szkliwa (ryc. 92:8). Od opisanych wcze-
śniej odróżniają je technika wykonania (domieszka jest 
drobniejsza, czerep jest bardziej spieczony, linie dekoracji 
bardzo nieregularne, nakładane rożkiem) oraz sposób zdo-
bienia. Talerze dekorowane są motywem kontynuacyjnym 
w postaci rybiej łuski, lustro zdobi centralnie umieszczona 
rozeta, ujęta w medalion. Naczynia zidentyfikowano jako 
wyroby wytwarzane w warsztatach w Miechocinie. Ich chro-
nologię określono na drugą połową XVII do początku XVIII 
wieku (Szetela-Zauchowa 1994; Marcinkowski 2009b). 

Kolejną kategorią są misy malowane biało-zielono. Wnę-
trza naczyń zdobią łamane linie, spirale lub współśrodkowe 
koła, wykonane biało (ryc. 92:6). Całość kompozycji uzupeł-
niają motywy geometryczne o rozmytych kształtach, wyko-
nane zielono. Nie ustalono proweniencji tych wyrobów. For-
ma dekoracji odwołuje się do motywów wykorzystywanych 
w Miechocinie, ale także do znanych z XIX wieku wyrobów 
z Pomorza (Kwaśniewska 2006). Chronologię mis w opar-
ciu o dobrze datowane wyroby importowane występujące 
w kontekście określono na drugą połowę XVIII wieku. 

Wśród naczyń malowanych wyróżniono również duże 
misy (ø wyl. 43 cm, ø dna 15 cm, wys. 10,8) o wylewach 
wywiniętych na zewnątrz. Misy wewnątrz zdobiły malo-
wane podszkliwnie faliste żółte linie (ryc. 92:7). Wyroby  

preservation of analysed vessels and the high partition of 
material, identification of only one depiction of a stylized 
bird that looks left-and-backwards and probably sits on 
a vessel was possible. Such vessels are defined as the 
Wera ware. The most important workshops from the 
2nd half of 16th century and the 1st half of 17th century 
were located in Eschwege, Grossalmerode, Hanower, 
Heiligenstadt, Wanfried and Witzenhausen (Bartels 
1999:171). Heiligenstadt is the largest known production 
centre (Bartels 1999: 171; Ostkamp, Venhuis 2000:15). 
Similar vessels were also produced in the Netherlands in 
Enkhuizen in years 1602–1613 (Bartels 1999:172; Bruijn 
1992; Clevis, van Gangelen 2009). Vessels found in the 
Wisłoujście Fortress have been produced in Hesse; they 
are dated to the beginnings of 17th century. 

The painted redware category also features plates 
covered with very thin glaze and painted green, brown and 
white (Fig. 92:8). They differ from the previous vessels in 
terms of production technique (finer temper; the bisque 
more heavily parched; the decoration outline very uneven 
and drawn with a cone) and in ornamentation. Plates are 
decorated with a continued motif in form of a fish scale; 
the centre is decorated with a rosette in a medallion. 
Vessels have been identified as products of Miechocin 
workshops and have been dated between 2nd half of 17th 
c. to the beginnings of 18th century (Szetela-Zauchowa 
1994; Marcinkowski 2009b).

The next category features white and green painted 
bowls. Their inner surfaces are decorated with white 
wavy lines, spirals or concentric circles (Fig. 92:6). The 
composition is supplemented with various geometrical 
motifs in green. The provenance of these vessels is 
uncertain. The decoration is analogous to motifs popular 
in Miechocin, as well as to 19th century Pomeranian 
vessels (Kwaśniewska 2006). Basing on the well-dated 
imports excavated from the same context, bowls have 
been dated to 2nd half of 18th century.

The group also features large bowls (rim ø 43 cm, 
base ø 15 cm, height 10,8) with flared rims. Their inner 
surfaces are ornamented with glazed yellow corrugated 
lines (Fig. 92:7). These vessels have been probably 
produced in local Pomeranian workshops. Basing on 
the context, bowls have been dated to 2nd half of 18th 
century.

The last category of painted ware features 
storage vessels with bodies ornamented with white 
circumferential lines or geometrical motifs (Fig. 91:15; 
93:2). According to the shape and decoration technique 
vessels have been dated to the 2nd half of 18th century.

White washed and painted redware
Redware group features vessels made of ferrous clay 

with small amount of fine or medium temper. The body 
of the vessel was covered with white slip and painted. 
Inner surfaces of plates and bowls and both surfaces of 
jugs were finished with lead glaze. Vessels were produced 
in Miechocin, near Tarnobrzeg in south-east Poland. As 
scholars who study local workshops determined, this 
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Ryc. 92. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. Wyroby ceramiczne, wybór: naczynia ceglaste malowane (fot. 1–8), naczynia 
ceglaste malowane na angobie (fot. 9–10), fot. Patryk Muntowski, Joanna Dąbal, Ewa Grela.

Fig. 92. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. Ceramics assembly: painted redware (1–8), white washed painted redware (9–10). Photo 
by Patryk Muntowski, Joanna Dąbal, Ewa Grela.
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wykonywane były prawdopodobnie w lokalnych pomor-
skich warsztatach. W oparciu o kontekst pozyskania misy 
datowano na 2. połowę XVIII wieku. 

Ostatnią kategorią naczyń malowanych są naczynia za-
sobowe o brzuścach dekorowanych białymi dookolnymi li-
niami lub motywami geometrycznymi (ryc. 91:15; 93:2). 
Chronologię tych naczyń określono na drugą połowę XVIII 
wieku. 

Naczynia ceglaste malowane na angobie
Wśród naczyń ceglastych w zbiorze wyróżniono wyroby 

wykonane z glin żelazistych schudzonych drobną lub śred-
nią domieszką w niewielkiej ilości. Czerep tych naczyń po-
krywano białą angobą, a następnie malowano. Powierzch-
nie wewnętrzne w przypadku talerzy i mis oraz obie po-
wierzchnie w przypadku dzbanów wykańczano szkliwem 
ołowiowym. Naczynia zidentyfikowano jako wyroby pocho-
dzące z warsztatów w Miechocinie, miejscowości zlokali-
zowanej nieopodal Tarnobrzegu, w południowo-wschod-
niej Polsce. Ośrodek ten według ustaleń badaczy lokal-
nych warsztatów rozpoczął działalność w XVI wieku (Sze-
tela-Zauchowa 1994). W wieku XVII był jednym z bardziej 
zaawansowanych technologicznie i wytwarzał naczynia na 
skalę eksportową (Szetela-Zauchowa 1994). Od tego okre-
su po wiek XX ośrodek stał się miejscem odbywania prak-
tyk czeladniczych garncarzy z całej Polski, w tym bardzo in-
tensywnie także z ośrodków Pomorza (Kwaśniewska 2006). 
W zbiorze wyróżniono talerze (ø wyl. 23 cm, wys. 4,8 cm, 
ø d. 7 cm), misy (ø wyl. 34 cm, wys. 12,5, ø d. 12 cm) oraz 
dzbany (ø wyl. 14 cm) z tego ośrodka (ryc. 92:9–10). 

Powierzchnie wszystkich naczyń zdobiono rożkiem 
garncarskim w kolorach brązowym, zielonym, czerwonym 
i niebieskim. Wśród dekoracji malarskich na lustrach ta-
lerzy i mis wyróżniono: rozety malowane niebiesko, syme-
tryczne motywy roślinne wzbogacone polami uzupełniony-
mi spiralami i niebieskimi liniami o tzw. podpalanych kra-
wędziach oraz wykonywaną powierzchniowo marmoryza-
cję w kolorach czerwonym, brązowym, zielonym. Kołnie-
rze tych wyrobów zdobione są dookolnymi liniami, wyko-
nanymi zielono lub czerwono, niekiedy ujmującymi moty-
wy geometryczne.

Pojedynczo w zbiorze odnotowano dzbany o powierzch-
niach zewnętrznych marmoryzowanych. 

W całym zespole wyrobów z Miechocina najliczniej 
wystepują wyroby o powierzchniach marmoryzowanych. 
Prawdopodobnie ich estetyka, zbliżona do naczyń eu-
ropejskich (Niemiec, Włoch, Anglii), bardziej odpowia-
dała gustom gdańszczan (Szetela-Zauchowa 1994: 48; 
Oniszczuk-Rakowska 2007: 413).

Wyroby z Miechocina odnotowywane są w wielu ośrod-
kach Pomorza, wśród publikowanych materiałów nale-
ży wskazać Gdańsk i Elbląg (Oniszczuk-Rakowska 2007: 
413; Marcinkowski 2009b). Chronologię analizowanych 
naczyń wskazano na drugą połowę XVII wieku do począt-
ku XVIII wieku. Część wyrobów współwystępowała z ma-
teriałami z początku XVIII wieku. Jako obserwację wyma-
gającą potwierdzenia w dalszych badaniach należy wska-
zać, że tej kategorii wyrobów – malowanych na angobie,  

production centre had been established in the 16th 
century (Szetela-Zauchowa 1994). In the 17th century it 
was one of the most technologically advanced production 
centres, where pottery was produced for export (Szetela-
Zauchowa 1994). Since then until the 20th century it was 
a place of journeymen practices for potters from whole 
Poland, with a very strong representation of tutee from 
Pomerania (Kwaśniewska 2006). 

The ceramic assortment of white washed painted 
redware is represented with plates (rim ø 23 cm, height 
4.8 cm, base ø 7 cm), bowls (rim ø 34 cm, height 12.5 cm, 
base ø 12 cm), and jugs (rim ø. 14 cm), produced in 
Miechocin (Fig. 92: 9–10). 

The surface of each vessel is decorated in brown, green, 
red and blue with a potter’s cone. Centres of bowls and 
plates are painted with blue rosettes, symmetrical floral 
motifs enriched with fields supplemented with spirals 
and blue lines with so-called burned outlines. Another 
technique of decoration recorded on vessels is marbling 
made in red, brown and green colours. Borders of these 
vessels are decorated with green or red circumferential 
lines, sometimes forming geometrical motifs. Jugs with 
marbled outer surfaces have been sporadically identified.

The assembly of Miechocin vessels includes a strong 
representation of marbled vessels, including bowls and 
rarely jugs. Other types of decoration are less common 
in the analysed group of ceramics. Marbled vessels 
were most popular among the post-medieval citizens of 
Gdańsk and Wisłoujście garrison soldiers because of 
their aesthetics, influenced by Western European pottery 
(German, Italian, English) (Szetela-Zauchowa 1994: 48; 
Oniszczuk-Rakowska 2007: 413).

Miechocin pottery has been found in many 
Pomeranian sites; Gdańsk and Elblag are prominent 
among the published material (Oniszczuk-Rakowska 
2007: 413; Marcinkowski 2009). The analysed material 
has been dated between the 1st half of the 17th century 
and the beginnings of the 18th century. Some vessels 
have been found in the same as the materials from 
the beginnings of the 18th century. It has been noted 
that the production of slipped and painted lead-glazed 
vessels didn’t occur in the Gdańsk region; this issue still 
requires further research. The most likely reason is that 
local workshops were focused on production of the so-
called “Pomeranian faience”, similar to Dutch vessels, 
which might have been more popular in the region. 

Slipped Earthenware (beige fabric)
The group of ceramics from Wisłoujście includes beige 

fabric slipped earthenware. The pottery assembly found 
on the site contains 86 potsherds of this type of vessels. 
They are technologically similar to redware; however, 
they differ in colour of the fabric, which results from 
type of additives, added during manufacture process. 
The earthenware (beige fabric) features vessels with 
inner surface decorated with green and red geometrical 
motifs of wavy lines (Fig. 93:7–8). The outer surfaces of 
these vessels are covered with lead glaze. They have been 
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szkliwionych ołowiowo – w okresie nowożytnym nie wytwa-
rzano w Gdańsku i okolicach. Wynika to zapewne z ukie-
runkowania lokalnych warsztatów na wytwarzanie tzw. fa-
jansów pomorskich o estetyce zbliżonej do wyrobów nider-
landzkich, w kontekście regionu jako wyroby dekorowane 
cieszących się większym zbytem. 

Naczynia kremowe
W zespole naczyń ze stanowiska wyróżniono 86 frag-

mentów naczyń o czerepie kremowym. Pod względem 
technologicznym odpowiadają one naczyniom ceglastym, 
jednak odróżniająca jest jasna, kremowa barwa czerepu, 
wynikająca z zastosowanych w masie garncarskiej domie-
szek. Wśród naczyń kremowych odnotowano egzemplarze 
angobowane wewnętrznie, malowane motywami geome-
trycznymi w kolorach zielonym i czerwonym (ryc. 93:7–8). 
Powierzchnie tych naczyń są szkliwione ołowiowo. Ośro-
dek ich wytwórczości zidentyfikowano jako rejon dorze-
cza rzeki Wezery w Niemczech. Wyroby, określane w lite-
raturze jako naczynia typu Wezer, wytwarzane były przy-
kładowo w miejscowościach: Duingen, Coppengrave, Ho-
henbüchen, Völksen, Brunninghausen, Altenhagen, Bad 
Münder i Drope (Stephan 1993: 297–298; Bartels 1999: 
175). W zbiorze z Twierdzy Wisłoujście wyróżniono tale-
rze oraz bardzo drobny fragment, prawdopodobnie trójnóż-
ka. Wśród talerzy (ø d. 7cm, ø d. 8 cm) wyróżniono de-
korowane współśrodkowymi dookolnymi liniami wykona-
nymi czerwono i zielono. Jeden niewielki fragment brzuś-
ca naczynia przyporządkowano formie naczynia na trzech 
nóżkach. Zachowana część posiada obustronne szkliwie-
nie oraz na stronie zewnętrznej zielone i czerwone krop-
ki. Tego typu dekorację stosowano jedynie na trójnóżkach 
i małych garnkach z uchem (Stephan 1993: 101). Naczynia 
tego typu wytwarzano od końca XVI do pierwszej połowy 
XVII wieku (Stephan 1993: 297; Bartels 1999: 174–175).  
W Gdańsku obecność tych naczyń odnotowywano w kon-
tekstach datowanych od XVII wieku (Dąbal 2013d). 

Wśród naczyń kremowych wyróżniono obustronnie 
szkliwione miodowo, zielono lub angobowane (ryc. 93:6). 
Są one reprezentowane przez drobne fragmenty, pochodzą-
ce prawdopodobnie od mis lub garnków. Do tej kategorii wy-
robów zaklasyfikowano również część naczynia dekorowa-
nego aplikacją w postaci głowy lwa. Podobne wyroby deko-
rowane aplikacjami plastycznymi wytwarzano w Duingen 
w XVII wieku (Stephan 1993: 297; Bartels 1999: 174–175).

Wśród naczyń kremowych wyróżniono również frag-
ment miniaturowego trójnóżka, interpretowanego jako ce-
ramiczna zabawka (ryc. 91:17). Analogiczne egzemplarze 
wytwarzane były w Niemczech, a pozyskano takie na przy-
kład na terenie Gdańska (Dąbal 2013d). 

Ostatnią grupą naczyń o kremowym czerepie są wy-
roby cienkościenne szkliwione obustronnie. Wśród lepiej 
zachowanych wyróżniono miskę, posiadającą charaktery-
styczną niszę z otworami, służącą do umieszczania tam 
aromatycznych przypraw (ryc. 93:5). Tego typu misek uży-
wano przykładowo w Gdańsku do podawania piwa ko-
rzennego. Dla naczynia nie ustalono dokładnych analogii, 
jednak forma nawiązuje do wyrobów niemieckich z XVII 
wieku (Stephan 1987; 1993). 

produced in the Wesser river region in Germany. These 
vessels, known as Wesser ware have been produced 
in Duingen, Coppengrave, Hohenbüchen, Völksen, 
Brunninghausen, Altenhagen, Bad Münder and Drope 
(Bartels 1999:175; Stephan 1993:297–298). A plate and 
a very small sherd of what was probably a tripod have 
been identified among vessels from this category found 
in the Wisłoujście Fortess. Plates (base ø 7 cm, base ø 
8 cm) are ornamented with red and green concentric 
lines. A small sherd of a vessel’s body has been identified 
as a fragment of a tripod. Both surfaces of the fragment 
are glazed; the outer surface is ornamented with green 
and red dots. Such ornaments occur only on tripods 
and small pots with a handle (Stephan 1993:101). Such 
vessels were produced since the end of 16th century 
to the 1st half of 17th century (Bartels 1999:174–175; 
Stephan 1993:297) and have been found on Gdańsk 
sites in contexts dated to 17th century (Dąbal 2013d).

The earthenware (beige fabric) features also vessels 
with green or mead-coloured double-sided glazing (ryc. 
93:6). This group features small potsherds that have 
probably been fragments of bowls or pots. A fragment of 
a vessel with lion’s head was also ascribed to that group. 
Similar vessels with applied decorations have been 
manufactured in Duingen during 17th century (Bartels 
1999:174–175; Stephan 1993:297).

The earthenware (beige fabric) also features 
a fragment of a miniature tripod, which has been 
interpreted as a ceramic toy (Fig. 91:17). Analogies to 
this vessel were produced in Germany, and some of them 
have been found in Gdańsk (Dąbal 2013d).

The last group of earthenware (beige fabric) features 
fineware with double-sided glazing. A bowl with 
a distinctive niche with openings for spices has been 
identified among better-preserved vessels (Fig. 93:5). 
Such bowls were used in Gdańsk for purpose of serving 
spiced beer. No analogies to this vessel have been found, 
its form is however similar to German vessels from the 
second half of the 17th century (Stephan 1987; 1993).

Whiteware
Whiteware vessels were made of kaolinite or 

supplemented with kaolinite and were fired in a mostly 
oxidizing (rarely reducing) atmosphere. A cream-white 
or light-gray fabric is a distinctive feature of this group. 
According to historical sources, whiteware was imported 
to Gdańsk from the Kielce region (south central Poland, 
Świętokrzyskie Mountains), probably from the Iłża and 
Denkowo district (Chranicki 1969: 415). The ceramic 
assemblage retrieved from the structural features and 
associated layers of the Wisłoujście Fortress site consist 
of 2178 potsherds of whiteware. Those vessels have been 
made of white clay with a moderate amount of fine sand 
additives. Each vessel of this group is glazed: entirely on 
its inner and partially on its outer surface. Whitewares 
are represented this assemblage mostly by pots and 
tripods; rarely by bowls and plates. 
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Ryc. 93. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. Wyroby ceramiczne, wybór: naczynia ceglaste (fot. 1–2) , naczynia ceglaste 
angobowane (fot. 3–4), naczynia kremowe szkliwione (fot. 5–8), naczynia białe szkliwione (fot. 9–11), fot. Joanna Dąbal, Patryk 
Muntowski, Ewa Grela.

Fig. 93. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. Ceramics assembly: redware (1–2), white wasched redware (3–4), glazed beige ware (5–8), 
glazed whiteware (9–11). Photo by Joanna Dąbal, Patryk Muntowski, Ewa Grela.
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Naczynia białe 
Naczynia białe wykonywano z glin kaolinowych lub 

z domieszką glin kaolinowych i wypalano w atmosferze 
utleniającej, rzadziej redukcyjnej. Charakterystyczną ce-
chą tych wyrobów jest kremowobiały lub jasnoszary czerep. 
W świetle źródeł historycznych do Gdańska naczynia bia-
łe przybywały z rejonu kieleckiego, prawdopodobnie z oko-
lic Iłży i Denkowa (Chranicki 1969: 415). Na terenie Twier-
dzy Wisłoujście pozyskano 2178 fragmentów naczyń bia-
łych. Badane egzemplarze wykonano z glin białych z średnio 
liczną domieszką drobnego piasku. Wszystkie naczynia tej 
grupy są szkliwione obustronnie, wewnętrznie całkowicie, 
zewnętrznie częściowo. Reprezentowane w zbiorze formy 
to przede wszystkim garnki i trójnóżki, pojedynczo odno-
towano miski i talerze. Wśród garnków odnotowano formy 
o wylewach cienkich, profilowanych, rozchylonych na ze-
wnątrz (ø wyl. 9, 12–13, 14, 18, 20, 24 cm) (ryc. 91:21, 24; 
93:10–11). Czerep naczyń lekko zwęża się ku dnu, a naj-
większa wydętość brzuśca znajduje się w górnej partii na-
czynia. Garnki na największej wydętości brzuśca zdobiono 
szablonem lub radełkiem dekoracją sieciową, rybich łusek 
lub równoległych linii. Do najliczniej występujących w zbio-
rze garnków należą te szkliwione obustronnie, brązowo-brą-
zowo i brązowo-zielono. Część naczyń posiada wyraźne śla-
dy okopceń od spodu, co sugeruje ich użytkowanie na gorą-
cych blatach, a nie przy bezpośrednim kontakcie z ogniem. 
Na części den nie odnotowano w ogóle śladów okopcenia. 
Zaobserwowana sytuacja pozwala przypuszczać, że te na-
czynia białe używane były jako naczynia zasobowe (słoje). 

Wśród asortymentu wyrobów wyróżniono również trój-
nóżki (ø wyl. 17 cm, 21 cm, wys. 13 cm) (ryc. 91:22–23). Na-
czynia posiadają lekko pogrubiony, rozchylony na zewnątrz 
wylew z wrębem na pokrywkę. Wyroby szkliwiono obustron-
nie w kolorze zielonym. Brzusiec naczyń dekorowany jest mo-
tywem sieciowym. W zbiorze z Wisłoujścia odnotowano trój-
nóżki z tulejkowatym uchwytem. Wszystkie wyróżnione eg-
zemplarz posiadają okopcone lub nawet spalone od zewnątrz 
dno. Świadczy to o bezpośredniej ich styczności z ogniem. 

Kolejną grupą wyrobów białych są odnotowane poje-
dynczo talerze. Wszystkie wyróżnione w zbiorze talerze tej 
kategorii posiadają szeroki kołnierz dekorowany motywem 
sieciowym i lekko zagiętą do góry krawędź wylewu. Na na-
czyniach tej kategorii nie odnotowano śladów użytkowania. 

Ostatnią formą naczyń należącą do tej grupy techno-
logicznej jest występująca pojedynczo misa (ø wyl. 30 cm, 
wys. 13 cm, ø d. 16 cm) (ryc. 93:9). Misa posiada prosty 
wylew, lekko rozchylony na zewnątrz. Krawędź naczynia 
zakończona jest plastyczną falistą listwą. Naczynie jest 
obustronnie szkliwione zielono-brązowo. Brzusiec naczy-
nia w 2/3 jego wysokości podkreślony jest dodatkową li-
stwą. Powyżej i poniżej tego akcentu znajdują się dekora-
cje w formie falistej linii i sieci. 

Naczynia pod względem stylistycznym są bardzo jed-
norodne; większość lepiej zachowanych egzemplarzy po-
zyskano z jednego kontekstu (wykop 8 warstwa 341). 
W oparciu o stratygrafię, cechy technologiczne i analogie, 
datowanie tych wyrobów zakreślono na ostatnią ćwierć 
XVII do pierwszej połowy XVIII wieku (Hadamik 2005: 
50, 72; Oniszczuk-Rakowska 2007: 411, 413). 

Pots are usually forms with thin, profiled, flared rim 
(rim ø 9 cm, 12–13 cm, 14 cm, 18 cm, 20 cm, 24 cm) 
(Fig. 91:21, 24; 93:10–11). Their bodies narrow slightly 
towards the base; the largest diameter of the body is 
located in its upper half. The upper half of the body is 
decorated with a net ornament, fish scale or parallel 
wavy lines incised with a stencil or a knurl. Pots with 
brown and brown-green double-sided glaze are the most 
numerous. Some vessels have traces of soot from below, 
which indicates that they were used on hot worktops, 
instead of having a direct contact with fire. Bottom parts 
carry no traces of soot. This lack of traces suggests that 
whiteware vessels might been used mostly for storage 
purposes (jars).

The assembly also contains tripods (rim ø 17 cm, 
21 cm, height 13 cm), characterized with a slightly 
thickened, flared rim with a recess for a lid (Fig. 91:22–23).  
Vessels have a green double-sided glaze; their upper half 
of the body is decorated with a net motif. The Wisłoujście 
Fortress assembly contains tripods with a sleeve-shaped 
handle. Each tripod has traces of soot; some are even 
burned from below. Recorded traces are evidence of 
direct contact with fire, which means that those vessels 
were used for cooking. 

A less numerous group of whitewares represented 
in the ceramic assemblage are plates. This group of 
assortment is represented with poorly preserved small 
fragments. According to analogical, better preserved 
examples it was concluded that whiteware plates have 
a wide border ornamented with a net motif and a rim 
slightly bent upwards. No traces of usage have been 
observed on any of these analyzed vessels found at the 
site.

A single bowl form is the last category of vessels from 
whiteware technological group of ceramics (rim ø 30 cm, 
height 13 cm, base ø 16 cm) (Fig. 93:9). Better preserved 
example has a slightly flared, straight rim, finished with 
an adjusted corrugated strip. The vessel has a green-
brown double-sided glaze. In two thirds of its height, the 
bowl’s body is circumscribed with an additional strip. 
Above and below that strip the bowl is ornamented with 
a net motif and a corrugated line. Whiteware bowls 
are rarely recorded in ceramic assemblages of Gdańsk 
archaeological sites.

Whiteware vessels represented in the analyzed 
assembly are very homogenous in terms of fabric, shape 
and decoration. The great majority of better preserved 
vessels have been found in the same context (Trench 
8, layer 341). Those vessels are very typical products 
among of post medieval Poland, which illustrated the 
export market size of nature of those products. Basing 
on stratigraphy, technological features and analogies, 
the described vessels have been dated to the last quarter 
of the 17th century to the 1st half of the 18th century. 
Further examples are recorded for example in Gdańsk 
and Chęciny, Poland (Hadamik 2005:50, 72; Oniszczuk-
Rakowska 2007:411, 413).
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Fajanse pomorskie 
Fajanse pomorskie są grupą wyrobów, która z perspek-

tywy technologicznej powinna być określana jako ceramika 
malowana, szkliwiona cynowo-ołowiowo. Uzasadnieniem 
dla tak wskazanej kategorii jest geneza wytwórczości tych 
wyrobów, która w odniesieniu do Pomorza wiąże się ze 
ścieraniem się tradycji wytwórczości ceramiki terenów dzi-
siejszych Niemiec, estetyką wyrobów niderlandzkich oraz 
tradycjami wytwórczości ceramiki habańskiej (Ridovics 
2002; Marcinkowski 2011; Bikić 2012). Termin „fajan-
se pomorskie” jest nazwą utrwaloną w polskiej i niemiec-
kiej literaturze i stosowany jest w odniesieniu do wyrobów 
szkliwionych cynowo-ołowiowo o dekoracjach naśladują-
cych fajanse (Secker 1915: 251; Przeździecka 1954: 215; 
Chranicki 1969: 404–405, Kilarska 1997: 105). War-
to jednak zaznaczyć, że funkcjonujące w polskiej literatu-
rze, często powielane bez szerszego kontekstu zagadnień 
technologicznych określenia tych wyrobów jako „pseudofa-
jans” nie ma uzasadnienia w procesie technologicznym, ja-
kiego jest efektem. Dodatkowo badacze podejmujący pro-
blematykę tej kategorii wyrobów nie podnoszą kwestii na-
zewnictwa naczyń w poszczególnych okresach chronolo-
gicznych. W Gdańsku na takie wyroby w XIX i XX wie-
ku stosowano określenie Daziger Fayancen, pomimo świa-
domości ich wytwarzania w Gdańsku, Elblągu, Tolkmic-
ku czy Malborku (Secker 1915). Nie jest to jedyna sytuacja 
potwierdzana w źródłach pisanych, podobnie pod nazwa-
mi odnoszącymi się do kolorystyki i dekoracji, a nie grupy 
technologicznej, funkcjonowały w XIX wieku przykładowo 
fajanse delikatne (Miller 1991). 

W zbiorze ze stanowiska wyróżniono łącznie 324 frag-
menty fajansów pomorskich. Analizowane wyroby wyko-
nane są z glin marglistych schudzonych domieszką pylistą 
i wapienną. Czerepy (biskwit) tych naczyń wypalane były 
w atmosferze utleniającej na kolor kremowy lub korkowy. 
Powierzchnie badanych wyrobów pokryte są polewą cy-
nowo-ołowiową, jednostronnie w przypadku talerzy i mis 
oraz dwustronnie w przypadku konwi, dzbanów i garnków. 
Talerze i misy wyróżnione w zbiorze to formy o dnach na 
jednym lub trzech pierścieniach, o pogrubionych krawę-
dziach wylewów, lekko rozchylonych na zewnątrz. Deko-
rację malarską naczyń wykonywano podszkliwnie (w od-
niesieniu do badanych egzemplarzy) w błękicie lub wie-
lobarwnie w kolorach zielonym, fioletowym i niebieskim. 
Najczęściej odnotowano wyroby malowane niebiesko oraz 
malowane niebiesko z delikatnymi zielonymi uzupełnie-
niami. Analizując technikę malarską wyrobów, odnotowa-
no duże różnice w estetyce wykonania. Wyróżniono na-
czynia malowane grubą, zdecydowaną, pełną linią, cien-
ką, niemal konturową linią ze stonowanym wypełnieniem 
kształtów oraz bardzo niezgrabną linię o rozmytych brze-
gach. Biorąc pod uwagę, że wymienione naczynia współwy-
stępują w kontekstach archeologicznych na terenie Twier-
dzy Wisłoujście, można wnioskować, że pochodzą one 
z różnych warsztatów. Badane egzemplarze w niewielkim 
zakresie nawiązują do estetyki wyrobów z obszaru miasta 
Gdańska, więcej analogii można wskazać dla obszaru Żu-
ław Wiślanych. Również z tego obszaru pochodzą naczynia  

“Pomeranian faience” 
Another analyzed group of ceramics consists of locally 

made “Pomeranian faience”. This is a type of pottery that 
should be defined from a technological point of view as 
a tin glazed painted pottery. This geographic categorization 
(Pomeranian) follows the origin of manufacturing such 
vessels. Pomerania region pottery aesthetics cover 
a wide range of cultural ideas ranging from German 
and Haban craft to the Dutch traditions (Ridovics 2002; 
Marcinkowski 2011; Bikić 2012). The term “pomeranian 
faience” was common among Polish and German scholars 
and recently is most often used to define vessels with 
tin glazing and decoration imitating faiences (Secker 
1915:251; Przeździecka 1954:215; Chranicki 1969:404–
405, Kilarska 1997:105). Although it is worth mentioning 
that the commonly used and widely referred in less recent 
publications term “pseudofaience” in Polish literature 
has no justification in terms of the technological process. 
Furthermore, studies of this type of pottery have not been 
following the historical naming of these vessels in particular 
periods, which might be essential for the discussion about 
the term. Pottery of this type was called Danziger Fayancen 
in the 19th and 20th centuries, despite the fact that it had 
been produced in Gdańsk, Elbląg, Tolkmicko or Malbork 
(Secker 1915). This is not the only case confirmed by 
written sources where a pottery type had been named 
with accordance to its colour and decoration instead of the 
technological process or shape; English creamware has 
been an analogical example in the 19th century historical 
sources (Miller 1991).

A total number of 324 potsherds of “Pomeranian 
faience” has been found on the archaeological site. 
Analysed material has been made of marble clay 
supplemented with powdered limestone additives. 
Vessels have been fired in an oxidizing atmosphere, 
which resulted in their beige or cork colour. Surfaces 
of analysed fragments are tin glazed: plates and bowls 
have a one-sided glaze, whereas jugs and pots are 
glazed double-sided. Plates and bowls of this group 
are characterized with one to three foot rings and 
a thickened, slightly flared rim. Analysed vessels are 
underglazed blue or polychrome (green, violet and blue) 
painted. Fragments with decoration in blue and blue 
with fine green additions are the most numerous. The 
conducted analysis showed that the painting technique 
is highly diversified: some vessels are painted with 
firm, thick lines; some with a thin line resembling an 
outline with subdued fill colours, and some with a very 
uneven line with blurred edges. As all these vessels have 
been found in the same archaeological contexts at the 
Wisłoujście Fortress, it can be judged that they had been 
manufactured in different workshops. The analysed 
material refers very slightly to the aesthetics of material 
produced in Gdańsk; it is rather related to the vessels 
from Żuławy Wiślane. Vessels painted with blurred lines 
have been found in that region as well3. The assembly 

3 Dworek site 11; test research 2014. Pottery analysed by Joanna 
Dąbal, unpublished.



240

Joanna Dąbal     8.6. Wyroby ceramiczne

malowane lekko rozmytymi liniami3. Asortyment naczyń 
w zbiorze ze stanowiska reprezentują: konwie (ø wyl. 
11,5 cm), dzbany, słoje, talerze (ø wyl. 21 cm, wys. 3,5 cm, 
ø d. 12,5 cm) i misy (ø wyl. 22 cm, wys. 6 cm, ø d. 10 cm) 
(ryc. 94:1–12; 95:1–2). Wśród form dekoracji na wymie-
nionych naczyniach odnotowano: nieskomplikowane mo-
tywy geometryczne, motywy kwiatowe, kosz owoców, kwia-
ty w wazonie, bukiety kwiatów oraz pojedynczo motywy fi-
guralne, w tym lepiej zachowany, przedstawiający dwie po-
staci ujmujące niezapisany kartusz/tablicę. 

Inspiracją dla dekoracji fajansów pomorskich często 
była estetyka wyrobów niderlandzkich. Wskazane moty-
wy pojawiają się w Niderlandach już w połowie XVII wie-
ku (Bartels 1999: 798–801; Ostkamp 2003: 196). Na te-
renie Pomorza opóźnia się datowanie lokalnych egzempla-
rzy z analogicznymi dekoracjami do lat 1750–1775 (Mar-
cinkowski 2009a: 103). Fajanse pomorskie z Wisłoujścia 
wystąpiły w jednym, zwartym kontekście, współwystępu-
jąc z fajansami delikatnymi i porcelaną azjatycką i datowa-
ne są na lata 60.–70. XVIII wieku. 

Majolika i fajans włoski
Włoskie naczynia majolikowe wytwarzane są z mie-

szanych glin czwartorzędowych. Wypalanie naczyń odby-
wa się w dwóch lub trzech etapach. Wyroby malowane są 
naturalnymi barwnikami rozpuszczonymi w occie (Berti 
2008: 82). Wyroby włoskie charakteryzuje biały podkład 
wypalany za pierwszym razem i grube, twarde szkliwo oło-
wiowe (Berti 2008: 82). W zbiorze wyróżniono jeden frag-
ment talerza (ø wyl. 34 cm) na owoce, malowanego kolo-
rami żółtym, niebieskim i zielonym (ryc. 95:13). Lustro ta-
lerza dekorowane jest liśćmi i owocami. Na zewnętrznej 
stronie znajdują się motywy liści. Krawędzie talerza obu-
stronnie podkreślone są dookolnymi liniami w kolorach 
niebieskim, żółtym i brązowym. W oparciu o formę i de-
korację naczynie zidentyfikowano jako wyrób z warsztatów 
Montelupo w Toskanii i datowano na koniec XVI do pierw-
szej ćwierci XVII wieku (Berti 1998: 370; Berti 2008:  
114–115, 347).

Do włoskich wyrobów fajansowych zakwalifikowano 
fragmenty miski pokryte grubą glazurą ołowiową, deko-
rowane liśćmi malowanymi niebiesko na niebieskim pod-
kładzie. Naczynia dekorowane taką techniką określa się 
jako berrettina (ryc. 95:14). Naczynia pochodzą z liguryj-
skich warsztatów ceramicznych. Chronologię egzemplarzy 
z Twierdzy określono na pierwszą połowę XVII wieku (Ja-
spers 2012: 13–14). Wyroby włoskie nie zostały do tej pory 
zidentyfikowane wśród naczyń z Gdańska. Nie odnalezio-
no analogii wśród zbiorów z polskich badań archeologicz-
nych. W XVI i XVII wieku naczynia z włoskich warsztatów 
ceramicznych pozyskiwane są w licznych miastach Euro-
py północno-zachodniej oraz pojedynczo Europy środko-
wej. Ich obecność odnotowano szczególnie w miastach por-
towych (Jaspers 2009; 2012; Urbonaitė-Ubė 2015). 

3 Dworek, stanowisko 11, badania sondażowe 2014, opra-
cowanie wyrobów ceramicznych Joanna Dąbal, materiały 
niepublikowane. 

includes: cans (rim ø 11.5 cm), jugs, jars, plates (rim ø 
21 cm, height 3.5 cm, base ø 12.5 cm) and bowls (rim ø 
22 cm, height 6 cm, base ø 10 cm) (Fig. 94:1–12; 95:1–2).  
Those analyzed vessels are ornamented with simple 
geometrical motifs, floristic motifs, baskets of fruits, 
flowers in a vase, bouquets of flowers. Figural motifs are 
a less common decoration. One of the examples of figural 
motives is a large bowl painted in violet with a depiction 
showing two figures holding a blank cartouche.

Dutch pottery is considered to have been the main 
inspiration for the decoration of “Pomeranian faience”. 
The aforementioned motifs have been present in the 
Netherlands in the middle of 17th century (Bartels 
1999:798–801; Ostkamp 2003:196). In the Pomerania 
region, local finds with similar decoration are dated to 
later times: 1750–1775 (Marcinkowski 2009a:103). All 
“Pomeranian faience” from the Wisłoujście Fortress 
has been found in a single, dense context, together with 
English creamware and Asian porcelain; they have been 
dated to the 1760s–1770s. 

Italian majolica and faience
Italian majolica is rarely distinguished among the 

ceramics assembly of Gdańsk excavation. From the 
technological point of view Italian majolica was made 
of mixed quaternary clays malleable for forming thick 
walled vessels. Their ware fired in two or three stages. 
Vessels are painted with natural pigments dissolved in 
vinegar (Berti 2008:82). Italian pottery is characterized 
by white ground fired in the first stage and thick, hard 
lead glaze (Berti 2008:82). The assembly from the 
Wisłoujście Fortress consists of one fragment of a fruit 
plate (rim ø 34 cm), painted in yellow, blue and green. 
The centre of the plate is decorated with leaf and fruits; 
leaves motif is visible also on the outer surface. The 
edges of the plate are outlined with circumferential blue, 
yellow and brown concentric lines placed on both sides. 
Based on its form and decoration, the vessel has been 
identified as a product of the Montelupo workshops in 
Tuscany and dated to the 2nd half of the 16th century 
till the 1st quarter of 17th century (Berti 1998:370; 
2008:114–115, 347).

In the analyzed assemblage, one bowl with thick lead 
glazing, decorated with leaves painted in blue on blue 
ground has been identified as Italian faience. Vessels 
decorated in such technique are described as berrettina 
(Fig. 95:14). They have been produced in Ligurian 
pottery workshops. The vessel from the Fortress has 
been dated to the 1st half of the 17th century (Jaspers 
2011:13–14). Barely few examples of Italian pottery have 
been identified in Gdańsk; there are no analogies from 
published Polish archeological sites as well. However, 
pottery produced in Italian workshops dated to the 16th 
and 17th centuries has been excavated from cities of 
middle Europe and north-west Europe, especially from 
seaports (Jaspers 2009; 2012; Urbonaitė-Ubė 2015).
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Ryc. 94. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. Wyroby ceramiczne, wybór: fajanse pomorskie (rys. 1–12), rys. Agnieszka 
Dmitruczuk.

Fig. 94. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. Ceramics assembly: „Pomeranian faience” (1–12). Drawing by Agnieszka Dmitruczuk.
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Ryc. 95. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. Wyroby ceramiczne, wybór: fajanse pomorskie (fot. 1–2), majolika niderlandzka 
(fot. 3–5), fajans fryzyjski (fot. 6), fajanse niderlandzkie (fot. 7–12), majolika włoska (fot. 13), fajans włoski (fot. 14), fot. Joanna Dąbal.

Fig. 95. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. Ceramics assembly: „Pomeranian faience” (1–2), Netherlands majolica (3–5), Frisian 
faience (6), Netherlands faience (7–12), Italian majolica (13), Italian faience (14). Photo by Joanna Dąbal. 
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 Majolika i fajanse niderlandzkie
Wśród wyrobów importowanych wyróżniono naczynia 

określane jako niderlandzka majolika (ryc. 95:3–5). Od wy-
robów włoskich odróżnia je jakość, sposób polewania i ma-
lowania, chociaż estetyka naczyń nawiązuje do wytwórczo-
ści włoskiej. W zbiorze ze stanowiska wyróżniono 29 nie-
wielkie fragmenty tej kategorii wyrobów. Wśród naczyń wy-
odrębniono talerze zdobione motywem rozety oraz scena-
mi krajobrazowymi. Pełna identyfikacja przedstawień nie 
była możliwa ze względu na duże rozdrobnienie materiału. 
Chronologię tych wyrobów określono na pierwszą połowę 
XVII wieku. Nie ustalono precyzyjnej proweniencji naczyń. 
Pod względem estetycznym najbardziej nawiązują do wyro-
bów z Harlingen (Akker 2007: 19–25, 46–49). 

Kolejną grupą wyrobów reprezentowaną w zbiorze po-
jedynczo są naczynia o kremowym, porowatym czerepie, 
obustronnie pokryte szkliwem ołowiowym. Reprezento-
wane są wyłącznie przez fragmenty talerzy (4 fragmenty) 
(ryc. 95:6). Lustro naczyń dekorowane jest przedstawie-
niem ptaszka. Malaturę wykonano w kolorach niebieskim, 
fioletowym i żółtym. Naczynie pochodzi z Fryzji i datowa-
ne jest analogiczne na pierwszą połowę XVIII wieku (Ak-
ker 2007: 85). 

Ostatnią grupą naczyń niderlandzkich są fajanse 
(132 fragmenty). Wyroby wykonano z oczyszczonych bia-
łych glin i obustronnie pokryto szkliwem cynowym (Bar-
tels 1999: 201). Wszystkie wyroby odnotowane w zbiorze 
są malowane błękitem kobaltowym, najczęściej stosowa-
nym pigmentem dekoracji niderlandzkich (Bartels 1999: 
201–202). Asortyment naczyń reprezentują: czarki, talerze 
i dzbany (ryc. 95:7–12). Wśród czarek (ø d. 25 mm) wyróż-
niono egzemplarze o powierzchniach malowanych niebie-
sko dekoracjami roślinnymi (ryc. 96:10–11). Analogiczne 
egzemplarze datowane są na pierwszą połowę XVIII wieku. 
Wśród talerzy (ø wyl. 22 cm, wys. 2 cm, ø d. 12 cm) zareje-
strowano formy malowane podszkliwnie niebiesko i deko-
rowane przykładowo wieńcem laurowym z umieszczony-
mi wewnątrz napisami (zachowanymi w stanie niepozwa-
lającym na odczytanie). Analogiczne egzemplarze pocho-
dzą przykładowo z Nijmegen i datowane są na pierwszą 
połowę XVIII wieku (Bartels 1999: 801). Ostatnią wyróż-
nioną formą są dzbany. Materiały są bardzo rozdrobnione. 
Naczynia zdobią dekoracje roślinne oraz zidentyfikowane 
jako krajobrazowe. Analogiczne egzemplarze datowane są 
na 2. połowę XVII do początku XVIII wieku (Piątkiewicz-
Dereniowa 1996: 62–63). Część wyróżnionych fragmen-
tów pochodzi prawdopodobnie od wazonów tykwowych; 
analogiczne odnaleziono wśród egzemplarzy z Krakowa, 
Rzeszowa i Gdańska (Piątkiewicz-Dereniowa 1996: 58–
62; Balicka-Knotz 2000: 18–19). Prezentowanym naczy-
niom nie przypisano dokładnej proweniencji. Sposób ich 
wykonania i estetyka dekoracji nawiązują przede wszyst-
kim do wyrobów z warsztatów w Delft, jednak wiele form 
posiada analogie także w naczyniach z Fryzji. Fajanse ni-
derlandzkie są licznie pozyskiwane w wyniku badań ar-
cheologicznych w Gdańsku, jednak do tej pory nie podję-
to ich szerszej analizy (Dąbal 2013e). Wśród opublikowa-
nych znajdują się egzemplarze przechowywane w Muzeum  

Dutch majolica and faience
Furthermore among the analyzed ceramic assembly 

Dutch majolica and faience have been recorded. In the 
assemblage of vessels from the Fortress, Dutch majolica 
has been identified among imported ware (Fig. 95:3–5). 
What differentiates those vessels from Italian pottery 
is their less elaborate quality, as well as glazing and 
painting technique. However, their decoration and form 
is rather related to Italian craft. A total number of 29 
small potsherds of majolica has been found during the 
excavations. The assembly features plates decorated with 
rosette and landscape scenes. The complete identification 
of depictions was difficult due to the high fragmentation 
of material. The analyzed vessels have been dated to 
the 1st half of the 17th century. Their provenance has 
not been identified precisely; however, they relate to the 
pottery from Harlingen (Akker 2007:19–25, 46–49), as 
far as their aesthetics is concerned. 

The next group of pottery in the assembly of 
Dutchware consists of vessels with cream, porous fabric 
with double-sided lead glazing. This category features 
only 4 fragments of plates (ryc. 95:6). A better preserved 
plate’s well is decorated with a depiction of a small bird. 
The depiction has been painted in blue, violet and yellow. 
Other small sherds of this group are covered with the 
same colors. These vessels had been produced in Frisia 
and basing on analogies have been dated to the 1st half 
of the 18th century (Akker 2007:85).

The last group of Dutch pottery features faience 
(132 fragments have been found). The vessels have been 
made of cleaned white clay and covered with double-
sided tin glaze (Bartels 1999:201). All the vessels from 
this assembly are painted with cobalt blue, which was 
the most popular pigment in Dutch ornamentation 
(Bartels 1999:201–202). The assembly features tea cups, 
plates, bowls and jugs (Fig. 95:7–12). Some cups (base 
ø 25mm) are decorated with floral motifs painted in 
blue (Fig. 96:10–11). Plates (rim ø 22 cm, height 2 cm, 
base ø 12 cm) are decorated with a laurel wreath with 
inscriptions (which are impossible to read) painted 
blue under glaze. Analogous vessels have been found in 
Njmegen and have been dated to the 1st half of the 18th 
century (Bartels 1999:801). The last group features jugs, 
which are highly fragmented. Jugs are decorated with 
floral motifs and landscape scenes. Analogous vessels 
have been dated between the 2nd half of the 17th century 
and the beginnings of the 18th century (Piątkiewicz-
Dereniowa 1996:62–63). Some jugs could be identified 
as remains of a vase of gourd shape. Analogies are 
among vessels known from Kraków, Rzeszów and 
Gdańsk (Piątkiewicz-Dereniowa 1996:58–62; Balicka-
Knotz 2000:18–19). The assembly presented here has 
not been ascribed to a certain manufacturing centre; 
however, the technique of production and aesthetics of 
the decoration are related to Delftware; many fragments 
are also similar to vessels from Frisia. Dutch faience 
is a frequent find from archaeological excavations in 
Gdańsk; however, it has not been analysed completely 
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Ryc. 96. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. Wyroby ceramiczne, wybór: fajans delikatny (rys. 1, 3–5), kamionka biała (rys. 
2), fajans delikatny z dekoracją szylkretową (rys. 6–7), ceramika czarna (ryc. 8–9), fajans niderlandzki (rys. 10–11), porcelana azjatycka 
(rys. 12–14), rys. Agnieszka Dmitruczuk.

Fig. 96. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. Ceramics assembly: pearlware/creamware (1, 3–5), white stoneware (2), creamware 
with tortoiseshell ornament (6–7), blackware (8–9), Netherlands faience (10–11), Asian porcelain (12–14). Drawing by Agnieszka 
Dmitruczuk.
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Narodowym w Gdańsku (Kilarska 2003). Ponadto z obsza-
ru Polski fajanse niderlandzkie pozyskane zostały w efek-
cie badań archeologicznych w Tykocinie oraz Elblągu 
(Marcinkowski 2011: 86–87; Bis, Bis 2013: 280). 

Fajanse delikatne 
Wśród naczyń ceramicznych z Twierdzy Wisłoujście 

wyróżniono 104 fragmenty fajansów delikatnych. Wyro-
by tej kategorii wytwarzano z białych oczyszczonych gli-
nek, zmielonych z kruszywem krzemiennym z innymi do-
datkami w zależności od indywidualnego procesu techno-
logicznego poszczególnych wytwórni (Barker 1991: 110). 
Fajanse delikatne formowane były na kole, odciskane z for-
my lub – od końca XVIII wieku – toczone mechanicznie 
(Barker 1991: 119). Po uformowaniu wyroby wypalano po 
raz pierwszy, otrzymując biskwit. W zależności od wybra-
nej techniki zdobienia wykonywano ją bezpośrednio na bi-
skwicie lub po szkliwieniu. Kolejnym etapem wytwarzania 
było szkliwienie. Fajanse delikatne pokrywano polewą oło-
wiowo-boraksową lub z kruszywa krzemiennego, barwią-
cą się po wypaleniu na kolor kremowożółty (creamware) 
(Miller, Stone 1970: 42; Barker 1991: 132, 166). Od lat 
50. XVIII wieku technologia wytwórczości fajansów deli-
katnych udoskonalana została przez Josiaha Wedgwooda 
(Miller, Stone 1970: 42; Towner 1978: 43–66). 

Jedną z odmian technologicznych fajansów delikatnych 
są wyroby pearlware. W odniesieniu do procesu techno-
logicznego tych naczyń modyfikacji podlegała masa garn-
carska wzbogacona o gliny kaolinowe oraz szkliwo ołowio-
wo-boraksowe, do którego dodawano kobalt, nadający na-
czyniom delikatnie błękitne zabarwienie tła, naśladują-
ce chińską porcelanę (Sussman 1977: 105; Barker 1991: 
166–167). Fajanse delikatne pearlware zaprezentowane 
zostały przez Josiaha Wedgwooda w latach 70. XVIII wie-
ku (około 1775 roku) (Sussman 1977: 105).

Wśród fajansów delikatnych brytyjscy i amerykańscy 
badacze wyróżniają pod względem technologicznym wy-
roby określane jako whiteware (Copeland 1980; Miller 
1991: 1). Produkowane od lat 20. XIX wieku, pod wzglę-
dem technologicznym są zbliżone do pearlware; różnice 
dotyczą sposobu wypalania i szkliwa, które w tym przy-
padku nie zawiera kobaltu (Copeland 1980). 

Fajanse delikatne wytwarzano głównie w Anglii. Wśród 
największych eksporterów na rynek europejski można 
wymienić wytwórnie w Stoke on Trent (Staffordshire), 
Liverpoolu i Leeds (Barker 1991: 166, Prentice 1994: 10–11,  
Hildyard 1999: 87). Od lat 70. XVIII wieku na terenie 
Europy wytwarzano faïence fine wykonywane we Francji 
w manufakturach Creil-Montereau czy Pont-aux-Choux, 
w Belgii w Anndene (manufaktura Josepha Woutersa) 
i w Szwecji jako flint porslin w Mariebergu (Towner 1978: 
181–187; Hildyard 1999: 87). Podczas procesu produk-
cji w tych wytwórniach często asystowali specjaliści ze 
Staffordshire (Hildyard 1999: 87). 

Grupę fajansów delikatnych w badanym zbiorze repre-
zentują przede wszystkim niedekorowane spodki, czarki 
oraz płytkie talerze stołowe (ryc. 96:1, 3–5). Pod względem 
technologicznym wyróżnione naczynia reprezentują obie 

yet (Dąbal 2013e). Vessels from the National Museum in 
Gdańsk are among the published ones (Kilarska 2003). 
Furthermore, Dutch faience has been found during 
excavations in Tykocin and Elbląg (Marcinkowski 
2011:86–87; Bis, Bis 2013:280).

Creamware and pearlware
Another recorded group of ceramics are creamware 

and pearlware. A total number of 104 fragments of 
creamware and pearlware has been identified among 
pottery assembly from the Wisłoujście Fortress. The 
pottery has been made of white cleaned clay ground 
with flint chipping and other additions, depending on 
the production process applied in a given manufacture 
(Barker 1991:110). Creamware was wheel turned, 
moulded or engine turned after the end of 18th century 
(Barker 1991:119). After forming, vessels were fired for 
the first time. Depending on the technique, the decoration 
was applied directly on the bisque or after glazing, which 
was the next step of production. Ceramics were covered 
with lead-borax or flint chipping glaze, which was fired 
into a cream-yellow colour – hence the name creamware 
(Miller, Stone 1970:42; Barker 1991:132, 166). Josiah 
Wedgwood improved the technique of manufacturing 
creamware in the 1750s (Miller, Stone 1970:42; Miller 
1987:84; Towner 1978:43–66). 

Pearlware was one of the technological variants. In 
terms of the technological process, the vessel’s fabric 
was enriched with kaolinite and the lead-borax glaze 
was enriched with cobalt, which colours the vessel’s 
surface slightly blue, imitating the colour of the body of 
Chinese porcelain (Sussman 1977:105; Miller 1987:88; 
Barker 1991:166–167). Pealware was presented by 
Josiah Wedgwood in the 1770s (around 1775) (Sussman 
1977:105; Miller 1987:90).

British and American scholars also identify 
whiteware as a different type of industrial pottery 
(Copeland 1980; Miller 1991:1). These vessels were 
produced since the 1820s and were technologically 
different than pearlware in terms of the methods of 
firing and the type of glaze, which for example did not 
include cobalt (Copeland 1980; Halfpenny 1994). 

Creamware and pearlware were produced mainly in 
England. Manufactures in Stoke-on-Trent (Staffordshire), 
Liverpool and Leeds were among the largest exporters to 
Europe and America (Barker 1991:166, Prentice 1994:10–
11, Hildyard 1999:87). Since the 1770s Faïence fine was 
produced in Europe in manufactures in France: Creil-
Montereau or Pont-aux-Choux, Belgium: Joseph Wouters’ 
manufacture in Anndene and in Sweden as Flint porslin 
in Marieberg (Towner 1978:181–187; Hildyard 1999:87). 
Specialists from Staffordshire often assisted during the 
production process in abovementioned manufactures. 

The creamware assembly from the Fortress features 
mostly undecorated saucers, tea cups and shallow dining 
plates (Fig. 96:1, 3–5). Technologically these vessels 
represent both groups: pearlware and creamware. Among 
the saucers (rim ø 12.7 cm (5 inches), height 3.2 cm, 



246

Joanna Dąbal     8.6. Wyroby ceramiczne

grupy, pearlware i creamware (ryc. 96:3–5). Wyróżnio-
ne w zbiorze spodki (ø wyl. 12,7 cm (5 cali), wys. 3,2 cm, 
ø d. 6,4 cm) dekorowane są na lustrze perełkowanym 
okręgiem, wykonanym mechanicznie (engine turned). 
Wszystkie wyróżnione czarki (ø wyl. 7,6 cm, wys. 4,8 cm, 
ø d. 3,8 cm) nie posiadają dodatkowych zdobień. 

Ostatnią wyróżnioną kategorią wyrobów są talerze 
o pierzastej krawędzi (ø wyl. 25,4 cm (10 cali), wys. 1,8 cm, 
ø d. 12,7 cm). Chronologię całego zespołu naczyń wystę-
pujących w jednym kontekście (wykop 10, warstwa 254) 
określono na lata 1760–1770. 

Wśród fajansów delikatnych (pearlware) wyróżniono 
fragmenty czarek malowane naszkliwnie. Pierwsza deko-
rowana jest przedstawieniem krajobrazu z domkami, na 
drugiej przedstawiono motywy roślinne. Chronologię ba-
danych egzemplarzy określono na lata 1770–1785 (Barker 
1991: 204–222). 

Wśród fajansów delikatnych dekorowanych podszkliw-
nie wyróżniono 13 fragmentów naczyń z dekoracją szyl-
kretową (tortoiseshell) (ryc. 96:6–7). Powierzchnie wyro-
bów zdobiono gąbką, wykonując odciski w kolorach żół-
tym, fioletowym i zielonym. Asortyment tak zdobionych na-
czyń w badanym zbiorze reprezentują naczynia do herbaty: 
czarki, spodki, dzbanek do herbaty. W oparciu o analogicz-
ne egzemplarze wyroby z Twierdzy Wisłoujście datowano 
na koniec lat 60. i lata 70. XVIII wieku (Barker 1991: 194).

Fajanse delikatne rzadko podlegają poprawnej weryfi-
kacji w zbiorach z polskich badań archeologicznych. Do 
tej pory angielskie fajanse delikatne odnotowane zostały 
w Gdańsku, Elblągu, Szczecinie, Tykocinie (Bis, Bis 2013: 
281, Dąbal 2013a), natomiast określone jako rodzime po-
chodzą z badań Warszawy (Starski 2013b: 177–178). 

Niemieckie fajanse przemysłowe / 
biała ceramika przemysłowa
Fajanse wyróżnione w tej grupie to wyroby o porowatym 

czerepie, wypalone z oczyszczonych glinek barwy od białej 
do jasnokremowej, zawierające domieszkę wapienną. Fajans 
właściwy wypalany jest w temperaturze około 900˚C. Po-
wierzchnie naczyń fajansowych pokrywane są nieprzejrzy-
stym szkliwem ołowiowo-cynowym. Następnie naszkliwnie 
wykonywano dekorację (Bartels 1999: 237–259). Termin 
„fajans przemysłowy” wprowadzony został podczas klasyfi-
kacji materiału ze względu na jego technologiczne zaawan-
sowanie pod względem selekcji surowca, sposobu formowa-
nia, polewy i techniki wypalania. Jest to produkt masowy, 
wytwarzany na światowe rynki w XIX i XX wieku. Wśród 
wyróżnionych na stanowisku fajansów są to najmłodsze wy-
roby, pochodzące wyłącznie z niemieckich wytwórni. 

W efekcie badań łącznie pozyskano 186 fragmen-
tów niemieckich fajansów przemysłowych. Stan zachowa-
nia naczyń jest bardzo zróżnicowany, odnotowano egzem-
plarze dobrze zachowane w większych częściach i bardzo 
drobne, niecharakterystyczne ułamki. Wśród lepiej zacho-
wanych form wyróżniono miski, talerze, spodki i filiżanki 
(ryc. 97:9–12). Wszystkie reprezentowane w zbiorze formy 
są niedekorowane. Do najliczniejszej grupy należą płaskie 
talerze (ø wyl. 23 cm, wys. 3,5 cm, ø d. 11 cm). Drugą pod  

base ø 6.4 cm) are those with the well decorated with an 
engine turned speckled concentric circle. Tea cups (rim ø 
7.6 cm, height 4.8 cm, base ø 3.8 cm) represented in the 
assemblage are not decorated.

The last featured category of the assortment consists 
of plates with feathered edges (rim ø 25.4 cm (10 inches), 
height 1.8 cm, base ø 12.7 cm). 

The whole assembly of plain creamware and 
pearlware has been found in the same archaeological 
context (trench 10, layer 254) and has been dated to the 
years 1760–1770.

Furthermore among the ceramic assembly 13 fragments 
of vessels ornamented with tortoiseshell decoration have 
been identified (Fig. 96:6–7). Their surfaces have been 
decorated with a sponge by making stamps in yellow, 
purple and green. The assortment of the tortoiseshell 
creamware is represented with the parts of a tea set: tea 
cups, saucers and a teapot. Basing on analogies, the vessels 
from the Wisłoujście Fortress have been dated to the end of 
the 1760s and 1770s (Barker 1991:194).

English creamware and pearlware are rarely correctly 
identified in assemblies from Polish archaeological 
excavations. English creamware and pearlware have 
been found thus far in Gdańsk, Elbląg, Szczecin, Tykocin 
(Bis, Bis 2013:281, Dąbal 2013a) and Warsaw, where it 
was identified as a local product (Starski 2013b:177–178).

Industrial whiteware / industrial faience
Industrial whiteware features vessels with porous 

fabric made of cleaned white-lightcream clay with 
limestone additives. Proper faience was fired in 
a temperature of 900˚C. The surface of the vessel was 
covered with an opaque tin-lead glaze. Then, the on-
glaze decoration was applied (Bartels 1999:237–259). 
The term industrial whiteware or industrial faience has 
been introduced during the material classification from 
the Fortress, due to its technological advancement in 
terms of raw material selection, methods of forming, 
glazing and firing technique. The vessels are mass 
products, made in the 19th and 20th centuries to cover 
world markets. The vessels excavated in the Fortress are 
the earliest whitewares in the whole ceramic assemblage 
and were recognized as made in German manufactures.

A total number of 186 fragments of German industrial 
whiteware has been found during the excavations. The 
state of preservation of vessels is highly differentiated; the 
assembly consists of the vessels preserved in large parts, 
complete forms, as well as very small, uncharacteristic 
potsherds. The group of well-preserved ceramics 
features parts of a table set represented with bowls, 
plates, saucers and cups (ryc. 97:9–12). No vessel of 
that assembly is decorated. Dessert plates (rim ø 23 cm, 
height 3.5 cm, base ø 11 cm) are the most numerous 
among this category. The second most numerous group is 
bowls. Two types of bowls have been identified in terms 
of size: small (rim ø 14 cm, height 4.5 cm, base ø 6 cm) 
and medium (rim ø 24 cm, height 8.5 cm, base ø 14 cm). 
The analyzed group of vessels features two bowls that 
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względem liczebności grupą wyrobów są miski. Pod wzglę-
dem wielkości wydzielono miski małe (ø wyl. 14, wys. 
4,5 cm, ø d. 6 cm) i średnie (ø wyl. 24 cm, wys. 8,5 cm, ø 
d. 14 cm). Dwie miski wyróżnione w zbiorze zostały przero-
bione na cedzaki. Wybito w nich wtórnie otwory umożliwia-
jące odciekanie, w jednej misce jeden, w drugiej dwanaście. 

Ostatnią grupą naczyń tej kategorii są filiżanki i spodki. 
Wśród lepiej zachowanych spodków wyróżniono egzem-
plarze o lekko falistej krawędzi wylewu oraz o zbliżonym 
do cylindrycznego brzuścu i wylewie lekko rozchylonym 
na zewnątrz.

Dokładnych ośrodków wytwórczości większości na-
czyń nie zdołano zidentyfikować. Ich formy i technolo-
gia wykonania wykazują analogie wśród niemieckich wy-
twórni. Wśród sygnowanych naczyń wyróżniono oznaczo-
ne Villeroy & Boch, Dresden pochodzące z fabryki w Sak-
sonii, z lat 1874–1909. Sygnatury odnotowano w warian-
tach zielonym i brązowym. Oprócz sygnatury fabryki na 
naczyniach znajdują się wybite przed szkliwieniem inicjały 
K.U. W oparciu o kontekst pozyskania większość fajansów 
przemysłowych datowano na koniec XIX wieku, nieliczny 
odsetek na wiek XX. 

Naczynia czarne i czerwone 
(blackware, redware)
Naczynia czarne i czerwone są to cienkościenne wy-

roby, wykonywane z oczyszczonych glin żelazistych z nie-
wielką domieszką glin białych (Barker 1991: 17). Naczy-
nia szkliwiono polewą ołowiową zawierającą tlenki żela-
za w wysokim stężeniu, nadającą intensywne zabarwie-
nie czerepu (Barker 1986: 61). Są to naczynia wytwarza-
ne w warsztatach angielskich w XVIII wieku (Barker 1991: 
17). W efekcie badań na terenie Twierdzy wyróżniono 18 
fragmentów tych wyrobów (ryc. 96:8–9). W badanym zbio-
rze asortyment naczyń reprezentują dzbanki do herbaty.

Chronologie badanych egzemplarzy o czarnym czere-
pie określono na lata 1760–1780 (Barker 1986: 59; Bar-
ker 1990: 271–272). Wyroby o czerepie czerwonym da-
towano na lata 80. XVIII wieku (Barker 1990: 271–272).

Analogiczne do opisanych egzemplarze pochodzą 
z Gdańska, nie zostały zidentyfikowane w innych ośrod-
kach (Dąbal 2013a: 335–336). 

Niemieckie naczynia kamionkowe 
W efekcie badań pozyskano łącznie 291 fragmentów 

naczyń kamionkowych. Wyroby podzielono według ośrod-
ków wytwórczości na egzemplarze z obszarów Nadrenii, 
Saksonii i Śląska (tabela 7).

Kamionki nadreńskie
Kamionki nadreńskie wykonywane są z lokalnych, pla-

stycznych glin i wypalane w wysokiej temperaturze. Wśród 
analizowanych materiałów wyróżniono naczynia z ośrod-
ków w Siegburgu, Raeren i rejonu Westerwaldu. Naczy-
nia kamionkowe z tych ośrodków zachowane są w niewiel-
kich fragmentach, które prawie we wszystkich sytuacjach 
uniemożliwiły szczegółowy opis naczyń. Kamionki nadreń-
skie reprezentowane są w zbiorze przez naczynia stołowe: 
dzbany, snelle i kufle. 

have been adapted into colanders: additional holes have 
been perforated into the ceramic body: one bowl has one 
such hole, the second twelve of them. 

The last examples of the assortment of industrial 
whiteware vessels are cups and saucers. Vessels with 
slightly corrugated rims with subcylindrical bodies and 
with slightly flared rims have been identified among 
better preserved saucers.

The provenance of most vessels is not precisely 
identified. The form and technology are typical to German 
factories. Examples with “Villeroy & Boch, Dresden” 
signature produced by the Saxon factory active in years 
1874–1909 have been identified among the assembly of 
marked whitewares. Marks have been applied in green and 
brown. Besides the factory mark, there are K.U. initials 
stamped before glazing. Based on the archaeological 
context, the majority of industrial faience has been dated 
to the end of the 19th century, while a small fraction to the 
20th century.

Industrial blackware and 
industrial redware
Industrial blackware and redware is fine-walled 

pottery made of cleaned ferrous clay tempered with 
a small amount of white clay (Barker 1991:17). Vessels 
were covered with lead glaze that included a high 
concentration of iron oxide, which resulted in the 
intensive colour of the fabric (Barker 1986:61). Such 
pottery was produced in English workshops in the 18th 
century (Barker 1991:17). A total number of 18 fragments 
of blackware and redware vessels has been found during 
excavations in the Fortress (Fig. 96:8–9). The assortment 
is represented with teapots. Blackware teapots have been 
dated to the years 1760–1780 (Barker 1986:59; Barker 
1990:271–272). Redware vessels from the assembly have 
been dated to the 1780s (Barker 1990:271–272).

Although similar vessels have been found in Gdańsk, 
they have not been identified in other archaeological sites 
in Poland (Dąbal 2013a:335–336).

German stoneware
A relatively large group of imported ware recorded at 

the Wisłoujście Fortress site is German stoneware. Total 
number of 291 stoneware potsherds has been found 
during the excavations. The assembly has been divided 
into groups with accordance to their manufacturing 
workshops. In the group of stoneware vessels from the 
Wisłoujście Fortress examples from Rheinland, Saxony 
and Silesia were indentified (Table 7). 

Rheinland stoneware
The first group of analysed stoneware was made in 

Rheinland, Germany. Those vessels were made of local 
plastic clay and fired in high temperature. The analysed 
assembly consists of vessels manufactured in Siegburg, 
Rearen and the Westerwald region. Due to the high 
fragmentation of material, proper description of vessels 
was difficult. Rheinland stoneware vessels feature jugs, 
snelles and beer mugs. 
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Wśród wyrobów nadreńskich wyróżniono fragmenty na-
czyń wykonane z masy złożonej z gliny, kaolinu i niewielkich 
ilości substancji żelazistych, wypalane na kolor jasnoszary 
lub biały (Gaimster 1997: 163). Naczynia zidentyfikowane 
zostały jako wyroby wykonane w Siegburgu, nieopodal Kolo-
nii. Wytwórczość naczyń kamionkowych rozpoczęto tam pod 
koniec XIII wieku (Bartels 1999: 48; Gaimster 1997: 163). 
Od XIV wieku wytwarzano tam najbardziej rozpowszechnio-
ne w Europie dzbany (Reineking von Bock 1986: 50). 

W badanym zbiorze naczynia z tego ośrodka reprezen-
tują snella i dzbany. Egzemplarze zachowane są szczątko-
wo. Wyróżniono fragment dzbana o owoidalnym, wydłu-
żonym brzuścu, datowanym na XV wiek (Reineking von 
Bock 1986). Kolejny fragment to część naczynia o kulistym 
brzuścu, którego chronologię określono na XVI wiek (Dą-
bal 2012: 151–152). Wśród wyrobów z Sigburga wyróż-
niono także niewielki fragment snelli dekorowanej moty-
wami roślinnymi. Podobne dekoracje zdobią egzemplarze 
z lat 70. XVI wieku (Reineking von Bock 1986: 199). 

Kolejną grupą wyrobów są naczynia wykonane z pla-
stycznych glin zawierających dużo kaolinu i wypalanych 
na kolor szary (Bartels 1999: 59). Wyroby zidentyfikowa-
no jako naczynia wykonywane w miejscowości Raeren, 
w pobliżu Akwizgranu. W zbiorze ze stanowiska wyróżnio-
no fragmenty dzbanów i fragment snelli z Raeren. Wśród 
dzbanów wyróżniono wyroby o powierzchniach pokrytych 
żelazistą polewą oraz malowane niebiesko. Są to części 
dzbanów o cylindrycznych brzuścach oraz o brzuścach ku-
listych. Z obu form zachowały się drobne fragmenty deko-
racji, wśród nich wyróżniono część przedstawienia z sygna-
turą BALDEM MENNIKEN (ryc. 91:25), częściowo zacho-
waną scenę Zwiastowania Pańskiego (ryc. 97:2) oraz frag-
ment stylizowanej głowy lwa, ujętej dwoma trójkątami. Sy-
gnatura BALDEM MENNIKEN datowana jest na lata 1574 
do 1595 i pochodzi od imienia i nazwiska garncarza (syna 
Laurenza Mennickena) (Mennicken 2009: 47). Pełnym 
imieniem i nazwiskiem były podpisywane naczynia w póź-
niejszym okresie działalności warsztatu. Do takich zaliczo-
no egzemplarz z Twierdzy, datowany na koniec lat 80. XVI 
wieku do 1595 (Mennicken 2009: 47). Drugi zidentyfiko-
wany egzemplarz to dzban z jedną ze scen historii Boże-
go Narodzenia. Scena Zwiastowania Pańskiego rozpoczy-
na fryz przedstawiający najważniejsze sześć scen historii 
(Kohnemann 1982: 222; Mennicken 2009: 279). Chrono-
logię naczynia określono na drugą połowę XVI wieku (Men-
nicken 2009: 279). Kolejny jest egzemplarz malowany nie-
biesko, dekorowany stylizowaną głową lwa ujętą trójką-
tami. Analizowany fragment jest prawdopodobnie częścią 
dzbana z maszkaronem. Chronologię dzbana określono na 
pierwszą połowę XVII wieku (Bartels 1999: 559; Mennic-
ken 2009: 399). Całe naczynia z analogiczną dekoracją po-
chodzą przykładowo z kolekcji w Elblągu czy Gdańsku (Na-
wrolski 1997: 173; Kilarska 1991, obiekt 21). 

Wśród naczyń wyróżniono także fragment snelli 
z przedstawieniem władcy ujętym w medalion (ryc. 97:1). 
Chronologię tego egzemplarza określono na koniec XVI do 
początku XVII wieku (Mennicken 2009: 369). Analogiczne 
przedstawienie odnaleziono na dzbanie z ośrodka Raeren 
(Mennicken 2009: 369).

In the group of Rheinland stoneware, examples made 
of clay, kaolinite and small amount of ferrous substances 
fired into light grey or white were distinguished (Gaimster 
1997:163). Vessels have been identified as produced in 
Siegburg, near Köln, Germany. Stoneware manufacturing 
had begun there in the end of the 13th century (Bartels 
1999:48; Gaimster 1997:163). Since the 14th century 
the siegburger workshops were famous in Europe the 
production of jugs (Reineking von Bock 1986:50).

In the analysed assembly from the siegburger assortment 
of stoneware vessels are represented by Schnelle and jugs. 
The analysed sherds are very small. The assembly features 
a fragment of a jug with long, oval body dated to the 15th 
century (Reineking von Bock 1986), as well as a fragment 
of a vessel with round body, dated to 16th century (Dąbal 
2012:151–152). Group of Sigburg stoneware vessels also 
features a small fragment of a Schnelle ornamented with 
floral motifs. Similar ornaments are dated from the 1570s 
(Reineking von Bock 1986:199).

The next group of Rheinland stoneware vessels 
consists of examples made of plastic clay with a high 
amount of kaolinite fired into grey colour in 1400°C 
(Gaimster 1999:268; Bartels 1999:59). Vessels have been 
identified as produced in Raeren, near Aachen, Germany. 
The assembly features fragments of jugs and a fragment 
of a Schnelle from Raeren. Jugs are either covered with 
ferrous glazing or painted blue. Vessels had cylindrical 
and round bodies. Both forms are represented by small 
preserved fragments with decoration, which feature 
a fragment of depiction with the BALDEM MENNIKKEN 
signature (Fig. 91:25); a partially preserved scene of the 
Annunciation (Fig. 97:2) and a fragment of a stylized 
lion’s head enclosed between triangles. The BALDEM 
MENNIKKEN signature has been dated between 1574 
and 1595 and comes from the name of a pottery producer 
(son of Laurenze Mennicken) (Mennicken 2009:47). 
Vessels produced in the later period of manufacture 
activity were signed with the full name of the producer; 
a vessel found in the Fortress and dated between the last 
years of 1580s to 1595 has been ascribed to this group 
(Mennicken 2009:47). The second example in these 
group is a jug decorated with a Christmas scene: the 
Annunciation being a beginning of a six-scene storyline 
depicted on this type of stoneware vessels (Kohnemann 
1982: 222; Mennicken 2009:279). The vessel has been 
dated to the 2nd half of the 16th century (Mennicken 
2009:279). The next vessel is painted blue and decorated 
with a stylized lion’s head framed with two triangles. It 
was probably a fragment of a typical Raeren stoneware 
jug decorated with a mascaron. Analogical vessels are 
dated to the 1st half of 17th century (Bartels 1999:559; 
Mennicken 2009:399). Completely preserved vessels with 
a similar decoration have been researched, for instance, 
in Elbląg and Gdańsk museum collections (Nawrolski 
1997:173; Kilarska 1991, object 21).

The assembly features also a fragment of a Schnelle 
with a large medallion decorated with a depiction of 
a ruler (Fig. 97:1). According to the shape and type of 
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Ryc. 97. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. Wyroby ceramiczne, wybór: naczynia kamionkowe (fot. 1–8), fajans przemysłowy 
(fot. 9–12), fot. Ewa Grela, Joanna Dąbal, Patryk Muntowski.

Fig. 97. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. Ceramics assembly: stoneware (1–8), industrial white (9–12). Photo by Ewa Grela, Joanna 
Dąbal, Patryk Muntowski.
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Wśród kamionek nadreńskich wyróżniono również 
wyroby wykonane w rejonie Westerwaldu (Bartels 1999: 
80). Asortyment tych naczyń w badanym zbiorze repre-
zentują kufle i dzbany. Naczynia z tego ośrodka zachowały 
się w bardzo drobnych fragmentach, uniemożliwiających 
określenie cech metrycznych wyrobów. Wśród charakte-
rystycznych części dzbanów wyróżniono fragmenty przed-
stawiające dwie sceny z fryzu o synu marnotrawnym (Łk 
15,11–32) (Reineking von Bock 1986: taf. 39). Zachowa-
ne dekoracje to scena powitania syna marnotrawnego oraz 
ubój wołu i uczta (ryc. 97:4) (Reineking von Bock 1986: 
taf. 39). W dekorację wpisana jest również data 1618. Eg-
zemplarz datowano na pierwszą połowę XVII wieku (Re-
ineking von Bock 1986: taf. 39). Inną formą dekoracji 
dzbanów są motywy roślinne w postaci stylizowanych tu-
lipanów. Analogiczne egzemplarze datowane są na drugą 
połowę XVII wieku do początku XVIII wieku (Gangelan 
Lanting 1993: 321; Bartels 1999: 80). 

Ostatnią kategorią wyrobów są kufle i dzbany o po-
wierzchniach dekorowanych rzutem drobnych, stylizowa-
nych rozet (ryc. 97:3). Wyróżniono kilka wariantów tych 
dekoracji. Ich chronologię określono na drugą połowę XVII 
wieku (Gangelan Lanting 1993: 320). 

Naczynia kamionkowe z ośrodków nadreńskich były 
ujmowane w opracowaniach z badań archeologicznych 
z Pomorza (Nawrolski 1997; Kościński 2003; Dąbal 
2012). Pomimo rosnącej liczby publikacji badania dystry-
bucji i form występujących na Pomorzu wciąż jeszcze nie 
są dostateczne. 

Kamionki dolnosaksońskie 
Wyróżnione w zbiorze kamionki z obszaru Dolnej Sak-

sonii charakteryzują się żółtym lub żółtoszarym przełamem 
i niską temperaturą wypalania (około 800 do 850°C)4. Po-
wierzchnie naczyń pokryte są polewą ziemną, wewnątrz 
w nielicznych sytuacjach odnotowano ciemne szkliwo na-
tryskowe. Do największych ośrodków produkcyjnych rejo-
nu należą ośrodki Coppengrave i Duingen, położone w oko-
licach Hildesheim, niedaleko Hanoweru. Oba ośrodki leżą 
w dolnosaksońskim rejonie warsztatów ceramicznych (Ga-
imster 1997: 300). Tradycje tego regionu sięgają połowy XIII 
wieku i dotyczą prób wytwarzania tzw. protokamionki i pseu-
dokamionki (Gaimster 1997: 300). Rozwój garncarstwa do-
prowadził Duingen i Coppengrave do prawdziwej prosperity 
w XVI wieku (Kilarska 1991: 41). Eksport wyrobów kamion-
kowych tych ośrodków trwał w przypadku Coppengrave do 
XVIII i początku XIX wieku, a w przypadku Duingen do XX 
wieku (Kilarska 1991: 41, Stephan 1981: 15). 

Wśród wyrobów z tego obszaru na stanowisku wyróż-
niono wyłącznie naczynia zasobowe reprezentowane przez 
dzbany i słoje (ryc. 91:26–27). Wśród lepiej zachowanych 
form odnotowano duże dzbany z dzióbkiem (ø wyl. 11 cm, 
wys. 35 cm, ø d. 13 cm) (ryc. 98:5–6). Dwa z nich w górnej 

4 Wyniki badań mineralogiczno-petrograficznych i technologicznych 
ceramiki przeprowadzone zostały przykładowo dla egzemplarzy 
ze stanowiska przy ul. Lastadia 34–38 w Gdańsku w zakładzie 
Mineralogii, Petrografii i Geochemii Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie przez prof. Macieja Pawlikowskiego w 2005 roku.

decoration, the vessel has been dated to the turn of the 
16th and 17th centuries (Mennicken 2009:369). Similar 
ornamentation has been noted on a stoneware jug from 
the Raerener collection (Mennicken 2009:369).

Another Rheinland researched stoneware assembly 
from the Wisłoujście Fortress are vessels produced 
in the Westerwald region (Bartels 1999:80). They are 
represented by tankards and jugs. Due to the high level of 
fragmentation of the material collection of metric data was 
difficult. Characteristic fragments have been identified 
among the assembly. Those are sherds decorated with 
biblical scenes from the Parable of the Prodigal Son 
(Luke 15,11–32) (Reineking von Bock 1986:taf.39). 
The scenes on preserved pieces depict the return of the 
prodigal son, the killing of the ox and the feast (Fig. 97:4) 
(Reineking von Bock 1986:taf.39); the date 1618 can be 
also seen on the decoration. The vessel has been dated 
to the 1st half of the 17th century (Reineking von Bock 
1986:taf.39). Among the other identified Westerwald 
stoneware vessels, there are pieces of jugs decorated 
with rosette applications or incised stylized tulips (ryc. 
97:3). Similar vessels are dated between the 2nd half of 
the 17th century to the beginnings of the 18th century 
(Gangelan Lanting 1993:321; Bartels 1999:80).

Rheinland stoneware has been already taken into 
consideration during the publication of results of 
Pomeranian archaeological research (Nawrolski 1997; 
Kościński 2003; Dąbal 2012). However, despite the 
increasing number of reports, the research of distribution 
and forms of this pottery in Pomerania is still far from 
being complete. 

Lower Saxon stoneware
Lower Saxon stoneware featured in the assembly is 

characterized with yellow or yellow-grey fracture. This 
of type of stoneware has a low fire temperature range 
800–850°C4. Saxon stoneware has a body with an iron-
washed purple-brown or orange-brown surface. The 
large-scale post medieval and modern production centres 
of the region were located in Coppengrave and Duingen 
in the vicinity of Hildesheim, near Hannover (Germany). 
Both manufactures were part of the Lower Saxon pottery 
manufactures region (Gaimster 1997:300). The history 
of the region can be dated back to the middle of the 13th 
century and is related to the attempts of producing the so 
called proto-stoneware and pseudo-stoneware (Gaimster 
1997:300). Duingen and Coppengrave prospered thanks 
to the development of pottery production in the 16th 
century (Kilarska 1991:41). Stoneware was exported 
from Coppengrave until the turn of the 18th and 19th 
centuries, and from Duingen until the 20th century 
(Kilarska 1991:41, Stephan 1981:15).

4 Mineralogical and petrographic, as well as technological analy-
sis of this pottery has been carried out for artefacts found in 
Lastadia 34–38 site in Gdańsk in the Department of Mineralogy, 
Petrography and Geochemistry of AGH University of Science and 
Technology in Kraków by prof. Maciej Pawliowski in 2005.
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Ryc. 98. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. Wyroby ceramiczne, wybór: porcelana azjatycka (fot. 1–4), porcelana europejska 
(fot. 5–10), fragment tygla (fot. 11), świecznik z zachowaną metalową wkładką i woskiem (fot. 12), kulki ceramiczne (fot. 13–14), 
zatyczka do butelki (fot. 15), figurki porcelanowe (fot. 16–17), fot. Ewa Grela, Joanna Dąbal, Patryk Muntowski. 

Fig. 98. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. Ceramics assembly: Asian porcelain (1–4), European porcelain (5–10), fragment of 
a crucible (11), candlestick with preserved wax refill and metal washer (12), marbles (13–14), bottle stopper (15), porcelain figures 
(16–17). Photo by Ewa Grela, Joanna Dąbal, Patryk Muntowski.
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partii brzuśca posiadają odciśnięte litery K.U. Drugą kate-
gorią naczyń są duże słoje, o krótkich wylewach rozchylo-
nych na zewnątrz, z wrębem na pokrywkę (ø wyl. 17 cm, 
zach. wys. 23 cm). 

Naczynia zidentyfikowano jako wyroby dolnosaksoń-
skie, wytworzone prawdopodobnie w Coppengrave i Duin-
gen. Chronologię słoja określono na koniec XVIII i począ-
tek XIX wieku (Stephan 1981: 70–71). Natomiast dzbany 
pochodzą z końca XIX wieku. 

Kamionki dolnosaksońskie są bardzo rzadko identy-
fikowane w zbiorach z badań archeologicznych. Szczegól-
nie dotyczy to młodszych, XVIII- i XIX-wiecznych egzem-
plarzy. W publikowanych do tej pory wynikach ich obec-
ność można zaobserwować w zbiorach z Warszawy, Pozna-
nia oraz Gdańska (Kilarska 1991, ryc. 87; Starski 2013b: 
165, ryc. 5; Kowalczyk 2014: 25–26).

Kamionki śląskie
Kamionki śląskie są grupą wyrobów znaną przede 

wszystkim od XVIII wieku z działalności ośrodka w Bo-
lesławcu, skąd pochodzi większość wyrobów na ówcze-
snych rynkach niemieckim, austriackim i pruskim (Kilar-
ska 1991: 36–40; Gaimster 1997: 294–295; Oniszczu-
k-Rakowskiej 2002: 213). Należy jednak zastrzec, że wie-
le naczyń, którym przypisuje się proweniencje warsztatów 
w Bolesławcu, nie posiada swoich odpowiedników w kon-
tekstach produkcyjnych badanych w tym obszarze (Kra-
bath 2012: 309). Najwcześniejsze wzmianki na temat garn-
carzy z ośrodka w Bolesławcu pochodzą z XIV wieku (Ga-
imster 1997: 294). Informacje o cechu garncarzy pocho-
dzą z roku 1547 (Starzewska 1939: 123). Ośrodek w po-
czątkach swojej działalności zasłynął wyrobami ceramiki 
ceglastej i kremowo-żółtej szkliwionej ołowiowo (Gaimster 
1997: 294). Za początki produkcji wyrobów kamionkowych 
w tym ośrodku badacze uważają lata 1640–1654 (Starzew-
ska 1939: 127; Kilarska 1991: 38; Gaimster 1997: 294). 

Wśród 82 fragmentów naczyń kamionkowych z tego 
ośrodka wyróżniono misy, dzbany i słoje. Naczynia wytwa-
rzane są z glin lessowych o dużej zawartości pyłu kwarco-
wego (Kozydra, Wyrwicki 1970: 62). Przełamy naczyń bar-
wią się od białego do ciemnoszarego. Tego typu surowiec 
wypalany jest w temperaturach sięgających 1100–1200ºC, 
powyżej 1200ºC ulegają zmiękczaniu (Kozydra, Wyrwic-
ki 1970: 65). Ograniczona wysokość temperatury wypa-
lania uniemożliwiła garncarzom bolesławieckim używanie 
szkliwa solnego, potrzebującego temperatury od 1150 do 
1300ºC (Rye 1994: 46). Zastosowano więc roztwór gliny 
bogatej w żelazo i tytan (Gaimster 1997: 294). Efektem jest 
polewa barwiąca się czerwonobrązowo lub ciemnobrązowo. 

W badanym zbiorze wyróżniono miski o lekko po-
grubionych wylewach, reprezentowane przez egzem-
plarze średnie (ø wyl. 21 cm, wys. 10,5 cm, ø d. 12 cm) 
(ryc. 98:7). Drugą kategorią wyrobów są cylindryczne sło-
je o lekko rozchylonych wylewach z wrębem na pokryw-
kę (ø wyl. 12 cm, wys. 17 cm, ø d. 12 cm). Ostatnią wy-
różnioną grupą form są dzbany z dzióbkiem o owoidalnym 
brzuścu (ø wyl. 7,8 cm, wys. 18 cm, ø d. 9 cm) (ryc. 98:8). 
Naczynia z Twierdzy Wisłoujście datowano od pierwszej  

The Lower Saxon stoneware assembly from the 
Wisłoujście Fortress features only storage vessels, repre-
sented by pitchers and jars (Fig. 91:26–27). Large pitch-
ers (rim ø 11 cm height 35 cm base ø 13 cm) are among 
the vessels preserved in best condition (Fig. 98:5–6).Two 
of them are marked on the body with K.U. initials. 

The second category of assortment represented in the 
researched assembly of Lower Saxon stoneware are large 
jars with short, flared rims with a recess for the lid (rim ø 
17 cm, preserved height 23 cm). 

The vessels identified as Lower Saxon pottery have 
been probably manufactured in Coppengrave and Duingen. 
According to the fabric and shape, jars have been dated to the 
turn of the 18th and 19th centuries (Stephan 1981:70–71).  
Large pitchers distinguished in the assembly can be dated 
to the end of 19th century (Stephan 1981:70–71). 

Lower Saxon stoneware, especially the younger 
examples from 18th and 19th century is rarely identified 
in assemblies from archaeological research. It can be found 
in thus far published results from Warsaw, Poznań and 
Gdańsk (Kilarska1991, fig.87; Starski 2013:165, Fig. 5; 
Kowalczyk 2014:25–26).

Silesian stoneware
Silesian stoneware was produced mostly in Bolesławiec 

workshops in the 18th century. Those workshops produc-
tions are the majority of pottery present on German, Aus-
trian and Prussian markets (Kilarska 1991:36–40; Gaim-
ster 1997:294–295; Oniszczuk-Rakowskiej 2002:213). 
However, many vessels identified as Bolesławiec stoneware 
have no analogies from research conducted in the region 
on production-related sites (Krabath 2012:309). The earli-
est records of potters from Bolesławiec are dated to the 
14th century (Gaimster 1997:294). The information on 
potter’s guild comes from 1547 (Starzewska 1939:123). 
At first, the production centre became well-known because 
of its redware and creamware with lead glaze (Gaimster 
1997:294). The beginnings of stoneware production in 
the Bolesławiec region are dated to 1640–1654 (Gaimster 
1997:294, Kilarska 1991:38, Starzewska 1939:127).

A total number of 82 Bolesławiec stoneware vessels 
has been found in the Wisłoujście Fortress. This assembly 
features bowls, jugs and jars. The pottery was made of loess 
clay with a high fraction of quartz dust (Kozydra, Wyrwicki 
1970:62). Vessels fractures are coloured from white to dark 
grey. Such fabric must be fired in 1100–1200ºC because 
a higher temperature causes softening of the material 
(Kozydra, Wyrwicki 1970:65). The limited temperature of 
firing made it difficult for manufacturers to use salt glaze, 
which is fired in 1150–1300ºC (Rye 1994:46). Those 
technological requirements were the reason of searching 
other body covering solutions. The most effective for one 
was the use of clay rich in iron and titanium applied as 
a spray glaze (Gaimster 1997: 294). As a result, stoneware 
body has white, red-brown or dark brown glazed surfaces.

The analysed assembly from the Wisłoujście Fortress 
features bowls, jugs and jars. The first group of assortment 
are medium size bowls (rim ø 21 cm, height 10.5 cm, 
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połowy XIX wieku, czyli na okres, kiedy w ośrodku bo-
lesławieckim zaczęto stosować białą polewę ziemną oraz 
szkliwo natryskowe (Gaimster 1997: 295). 

Kamionki bolesławieckie pochodzą z badań archeolo-
gicznych Gdańska, a także ze zbiorów Muzeum Narodo-
wego w Gdańsku (Kilarska 1991: ob. 75–80; Oniszczuk-
Rakowska 2002: 213). Egzemplarze datowane na XIX–XX 
wiek rzadko włączane są w opracowania archeologiczne. 

	
Kamionka biała 
Poszukiwania technologiczne, których efektem jest ka-

mionka biała, inspirowane były wyglądem chińskiej porce-
lany (Shaw 1829: 127). Początki wytwórczości białych ka-
mionek wiążą się z XVII-wiecznymi angielskimi warsztata-
mi ceramicznymi. Pod koniec tego wieku przedsiębiorąca 
z Fulham, John Dwight, rozpoczął wprowadzanie tych wy-
robów na rynki angielski i amerykański (Edwards, Hamp-
son 2005: 12–14). Standaryzację oraz masową produk-
cję tej kategorii wyrobów wprowadził Josiah Wedgwood. 
Działalność fabryki Wedgwood-Etruria do końca lat 90. 
wiąże się z końcem popularności tych wyrobów (Draper 
2001: 39; Edwards, Hampson 2005: 20). W efekcie badań 
Twierdzy pozyskano 20 fragmentów tej kategorii wyrobów. 
Wśród form wyróżniono czarki, spodki oraz płaskie talerze 
(ryc. 96:2). Wszystkie spodki (ø wyl. 12,5 cm, wys. 2,8 cm, 
ø d. 7,6 cm) i czarki (ø d 3.6 cm) są egzemplarzami niede-
korowanymi. Wśród talerzy wyróżniono egzemplarze o ba-
rokowych krawędziach dekorowanych odciśniętymi moty-
wami, określanymi jako splot koszykowy, mozaiką i ziar-
nami jęczmienia. Chronologię wyrobów tej kategorii okre-
ślono na lata 1770–1785 (Barker 1990: 78–79; 178–179; 
Thijssen 1993: 285; Hume 2001: 140–142). 

Białe naczynia kamionkowe często nie są rozpoznawa-
ne w zbiorach z badań i kwalifikowane do fajansów (Starski 
2013b: 177, ryc. 1, 3). Można przypuszczać, że na obsza-
rze Polski, chociaż w mniejszej liczbie, współwystępują z fa-
jansami delikatnymi. Szerzej wyroby tej kategorii scharak-
teryzowano dla obszaru Gdańska (Dąbal 2013a: 323–325). 

Porcelana azjatycka
Porcelana jest efektem chińskiej innowacji, rozpo-

czętej w okresie panowania dynastii Sui (581–618). Udo-
skonalenia technologiczne chińscy wytwórcy prowadzili 
w oparciu o lokalną białą kamionkę. Kulminacją techno-
logicznych zmian była cienkościenność naczyń i ich błę-
kitno-biała estetyka (ang. blue on white), wypracowana 
przez chińskich technologów za czasów panowania dy-
nastii Ming (1368–1643) (Monkhouse, Bushell 1901: 25). 
W okresie nowożytnym eksport chińskiej porcelany na 
rynki całego świata najbardziej intensywny był za pa-
nowania dynastii Qing (1644–1912). Chiny nie były je-
dynym azjatyckim krajem wytwarzającym porcelanę na 
eksport do Europy. Ważnymi ośrodkami wytwórczości 
porcelany były Korea i Japonia (Volker 1971: 117–175; 
Carswell 2000: 153–155). Szczególnie porcelana japoń-
ska z rejonu Arita w okresie od około lat 50. do 80. XVII 
wieku cieszyła się dużym popytem na europejskim ryn-
ku, gdzie dostarczana była przez Holenderską Kompanię  

base ø 12 cm) with slightly thickened rims (Fig. 98:7). 
The second category is represented by cylindrical jars 
with a slightly flared rim with an incision for a lid (rim ø 
12 cm, height 17cm base ø 12 cm). The last form features 
oval body jugs (rim ø 7.8 cm, height 18 cm, base ø 9 cm) 
(Fig. 98:8). These vessels have been dated to the 1st half 
of the 19th century; a time, when the manufacturers from 
Bolesławiec begun to use white earthern glaze and spray 
glaze (Gaimster 1997:295).

The Bolesławiec stoneware vessels are found during 
archaeological research in Gdańsk. Other examples are 
also present in National Museum in Gdańsk collection (Ki-
larska 1991:ob.75–80; Oniszczuk-Rakowska 2002:213). 
Stoneware vessels from Bolesławiec dated to the 19th–
20th centuries are rarely taken into consideration in ar-
chaeological publications.

White stoneware
English white stoneware is another group of ceramics 

distinguished in the assembly of the Wisłoujście Fortress. 
The ceramic technological improvements which resulted 
in white stoneware were inspired by Chinese porcelain 
(Shaw 1829:127). White stoneware was firstly produced 
in English manufactures in the 17th century. At the end 
of that century, John Dwight, an entrepreneur from 
Fulham began exporting these products to English and 
American markets (Edwards, Hampson 2005:12–14). 
Standardization and mass-production of white stoneware 
were introduced by Josiah Wedgwood. The end of the 
Wedgwood-Etruria factory activity in the 90s marks the 
end of the popularity of white stoneware (Draper 2001: 39; 
Edwards, Hampson 2005:20). During the archaeological 
research of the Fortress a total number of 20 potsherds of 
white stoneware has been found. The assembly features 
tea cups, saucers and dinner plates (Fig. 96:2). Saucers 
(rim ø 12.5 cm, height 2.8 cm, base ø 7.6 cm) and tea 
cups (base ø 3.6 cm) are undecorated. Several dinner 
plates from the analyzed assembly have baroque edges, 
decorated with incised motifs defined as basket weave, 
mosaic and barley grain. Those examples of vessels have 
been dated to 1770–1785 (Barker 1990:78–79; 178–179; 
Thijssen 1993:285; Hume 2001:140–142). 

White stoneware is rarely correctly recognized during 
analysis and is often defined as faience (Starski 2013b:177, 
fig.1,3). It can be expected that white stoneware was in use 
in Poland in the same period with creamware and pearlware 
vessels. This pottery has been more profoundly analyzed 
for the area of Gdańsk already (Dąbal 2013a:323–325).

Asian porcelain
The ceramic assembly from the Fortress also consists 

of Asian porcelain. Porcelain is an effect of Chinese 
technological innovation introduced during the reign of the 
Sui dynasty (581–618). Chinese manufacturers improved 
their products basing on local white stoneware. The climax 
of technological change came with fine-walled vessels and 
their blue-on-white aesthetics, introduced during the reign 
of the Ming dynasty (1368–1643) (Monkhouse, Bushell 
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Wschodnioindyjską (nider. Vereenigde Oostindische 
Compagnie, VOC) (Volker 1971: 174). Porcelana azjatyc-
ka wykonywana była z glin kaolinowych i sproszkowa-
nego kamienia chińskiego (ang. petuntse), zawierającego 
mikę i skalenie (Carswell 2000: 11). Szkliwo wykonywa-
no z tych samych, stopionych ze sobą składników. Malo-
wanie lub angobowanie wykonywano pod warstwą prze-
zroczystej glazury (Carswell 2000: 11). Porcelana azja-
tycka w odróżnieniu do europejskiej jest bardziej topliwa.

W efekcie badań archeologicznych w Twierdzy Wi-
słoujście wyróżniono 24 fragmenty porcelany chińskiej. 
Większość fragmentów była bardzo niewielkich rozmia-
rów, uniemożliwiających pozyskanie informacji metrycz-
nych. Wszystkie naczynia reprezentują formy do spożywa-
nia herbaty; są to czarki i spodki (ryc. 96:12–14). 

Wśród nich wyróżniono wyroby malowane obustronnie 
podszkliwnie niebiesko. Jednym z lepiej zachowanych jest 
czarka (ø wyl. 80, wys. 42, ø d. 37 mm) zewnętrznie deko-
rowana przedstawieniem krajobrazu z rybakiem (ryc. 98:1). 
Wewnątrz naczynia centralnie umieszczono motyw roślin-
ny, a jego krawędź podkreślono pasmem motywów geome-
trycznych i roślinnych. Chronologię naczynia określono na 
pierwszą ćwierć XVIII wieku (Jörg 1993: 336–337). 

W zbiorze wyróżniono także czarki dekorowane w sty-
lu chińskim Imari (ø wyl. 74 mm) (ryc. 98:4). Czarki deko-
rowane są motywami roślinnymi wykonanymi podszkliw-
nie błękitem kobaltowym i czerwienią żelazistą oraz na-
szkliwnie konturami w barwie czerwieni żelazistej. Całość 
dekoracji uzupełnia naszkliwne, lekko rozmyte złocenie. 
Tak dekorowane egzemplarze inspirowane japońską es-
tetyką naczyń z miejscowości Arita wykonywane były na 
wschodzie Chin w rejonie prefektury Jingdezhen. Wyroby 
dekorowane w stylu chińskim Imari obecne były na rynku 
niderlandzkim od końca XVII do końca XVIII wieku. Z ko-
lei na rynku angielskim największy popyt na te wyroby do-
tyczy lat od około 1700 do 1760 (Madsen, White 2011: 
110–111). Analogiczne do badanych egzemplarze pocho-
dzą przykładowo z Twierdzy Bourtange w Niderlandach 
i datowane na lata 1720–1740 (Jörg 1993: 342–343). 

Chińska porcelana jest także reprezentowana w zbiorze 
przez wyroby zewnętrznie angobowane brązowo café au 
lait, określane jako Batavia ware (Madsen, White 2011: 
123–128; Søndergaard Kristensen 2014: 158). Wśród na-
czyń tej kategorii wyróżniono czarki o wewnętrznych po-
wierzchniach malowanych podszkliwnie niebiesko (ø wyl. 
75, wys. 38; ø wyl. 72, wys. 37, ø d. 30 mm) (ryc. 96:12; 
98:2–3). Dekoracje tych naczyń to w większości motywy 
roślinne, jeden egzemplarz zdobią rezerwy zamknięte łu-
kiem wypukłym, wypełnione naprzemiennie motywem ro-
ślinnym i krajobrazem z łódką. Wśród Batavia ware jeden 
mały fragment posiada dodatkową dekorację zewnętrzną 
w postaci rezerwy w formie liścia, wypełnionej motywa-
mi geometrycznymi barwy czerwonożelazistej (ryc. 96:13). 

Analogiczne do wskazanych naczynia typu café au 
lait pozyskiwane są podczas badań archeologicznych we 
wszystkich większych portach europejskich okresu nowo-
żytnego. Wśród analogicznych materiałów należy wskazać 
Amsterdam, Nijmegen, Dordrecht, Deventer, Kopenhagę 

1901:25). In the post medieval period worldwide export of 
Chinese porcelain reached its peak during reign of the Qing 
dynasty (1644–1912). China was not the only Asian state 
which exported porcelain to Europe. Korea and Japan were 
also important centres of porcelain manufacturing (Volker 
1971:117–175; Carswell 2000:153–155). Japanese the 
porcelain from the Arita region was particularly popular 
in Europe in the 1650s–1680s, where it was delivered by 
the Dutch East-India Company (Vereenigde Oostindische 
Compagnie, VOC) (Volker 1971:174). Asian porcelain was 
made of kaolinite and petuntse (weathered volcanic tuff), 
which included mica and feldspar (Carswell 2000:11). 
Glaze was made of the same components, melted 
together. Painting and slipping was covered with a layer of 
transparent glaze (Carswell 2000:11). When compared to 
the European, the Asian porcelain is more fusible and the 
body is more bluish.

A total number of 24 fragments of Chinese porcelain 
has been found during archaeological excavations at the 
Wisłoujście Fortress. The majority of potsherds are very 
small, which makes it difficult to collect metric data. Every 
vessel found is a part of a tea-set: a tea cup or a saucer (Fig. 
96:12–14). 

The assembly features vessels painted in blue under the 
glaze, on both inner and outer surfaces. One of the better 
preserved vessels painted blue on white is a tea cup (rim 
ø 80, height 42, base ø 37 mm) decorated on the outer 
surface with a landscape scene with a fisherman (Fig. 98:1). 
A floral motif has been painted in the centre of the vessel on 
the inner surface; the edge of the vessel is underlined with 
geometrical and floral motifs. It has been dated to the 1st 
quarter of the 18th century (Jörg 1993:336–337).

Other Asian vessels distinguished in the ceramic 
assembly are tea cups decorated in Chinese Imari style (rim 
ø 74 mm) (Fig. 98:4). The tea cups are decorated with floral 
motifs painted under the glaze in cobalt blue and ferrous 
red. Outlines of the decoration are painted on the glaze 
with ferrous red. The decoration is further supplemented 
with slightly fuzzy on-glaze gilding. Such decorated vessels, 
inspired with Japanese aesthetics from Arita were produced 
in eastern China, in Jingdezhen province. Pottery decorated 
in Chinese Imari style was present on the Dutch market 
since the end of the 17th to the end of the 18th century. 
On the English market this pottery was most popular in 
the years 1700–1760 (Madsen, White 2011:110–111). 
Analogies to analysed vessels have been found for instance 
in the Bourtange fortress in the Netherlands and are dated 
to 1720–1740 (Jörg 1993:342–343).

The assembly consists also of Chinese porcelain with 
outer slip in brown café au lait, also known as Batavia ware 
(Madsen, White 2011:123–128; Søndergaard Kristensen 
2014:158). This category features tea cups, the inner 
surfaces of which are painted under the glaze in blue (rim ø 
75, height 38; rim ø 72, height 37, base ø 30 mm) (Fig. 96:12; 
98:2–3). Vessels are decorated mostly with floral motifs; one 
vessel is decorated with reserves closed with a convex arc 
and filled alternately with a floral motif and a landscape 
scene with a boat. One small fragment of Batavia ware has 
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czy Sztokholm (Bartels 1999: 840–871; Schönborg 2002: 
215–224; ed. Gawronski 2012: 292–293; Søndergaard 
Kristensen 2014: 164). Naczynia te wytwarzano w re-
jonie Jingdezhen, a największy ich eksport przypada na 
okres panowania cesarza Qianlonga (1735–1793). Więk-
sza popularność tych wyrobów na rynku europejskim mia-
ła miejsce w latach 1730–1760 (Bartels 1999: 189–190; 
Søndergaard Kristensen 2014: 158). 

Porcelana europejska 
Wyróżnione w zbiorze z Twierdzy Wisłoujście wyroby 

porcelanowe charakteryzuje biały, nieporowaty i częściowo 
zeszkliwiony czerep. Porcelanę otrzymuje się z masy cera-
micznej, w skład której wchodzą: kaolin, skalenie i krze-
mionka. Porcelana (europejska) jest trudno topliwa, wy-
palana dwukrotnie, najpierw w temperaturze 800–900˚C, 
następnie w temperaturze 1400˚C. Zabarwienie czerepów 
naczyń porcelany europejskiej posiada odcień od lekko si-
nego do kremowego (Konietzka 1981; Savage 1981). 

Na stanowisku pozyskano łącznie 121 fragmentów na-
czyń porcelanowych. Stan zachowania wyrobów jest bardzo 
zróżnicowany, w zbiorze są egzemplarze wyklejone w całe 
formy oraz bardzo drobne niecharakterystyczne części. Asor-
tyment naczyń reprezentują filiżanki, spodki, talerze, miski 
i półmisek. Naczynia z wyłączeniem czterech drobnych frag-
mentów nie posiadają dekoracji drukowanych czy malowa-
nych. Wśród lepiej zachowanych egzemplarzy talerzy wyróż-
niono głębokie i płytkie (ø wyl. 24,5 cm, wys. 3,5 cm, ø d. 
14 cm; ø wyl. 24 cm, wys. 4,5 cm, ø d. 12,5 cm) (ryc. 98:5). 
Porcelanowe naczynia do konsumpcji kawy i herbaty repre-
zentowane w zbiorze to filiżanki i spodki (ø wyl. 14,5 cm, 
wys. 2,7 cm, ø d. 8,5 cm) (ryc. 98:7–10). Nieco bardziej fi-
nezyjne wśród asortymentu naczyń są filiżanki o lekko pro-
filowanym kształcie z wyodrębnioną stopką i delikatnie ka-
nelowanej powierzchni korpusu. Kolejną formą są średniej 
wielkości miski. Ostatnią wyróżnioną w zbiorze formą jest 
ośmioboczny płytki półmisek (szer. wyl. 21 cm, wys. 3,5 cm, 
szer. d. 13,5 cm) (ryc. 98:6). Naczynia porcelanowe repre-
zentują wyroby XIX-wieczne oraz w mniejszym stopniu  
XX-wieczne. Dobrze datowane, sygnowane egzemplarze wy-
dobyto z badanej studni (warstwa 120, M119). Są to naczy-
nia z sygnaturą KPM, pochodzące z fabryki Carla Kristera 
Porzellanfabrik, Wałbrzych, z okresu 1840–1895 oraz sy-
gnowane C.T., pochodzące z fabryki Carl Tielsch & Co., Sta-
ry Zdrój (Altwasser) z lat 1875–1909. 

Świecznik
W efekcie badań pozyskano fragment ceramicznego 

wyrobu z woskowym wkładem i metalową podkładką. Eg-
zemplarz wykonany został z glin żelazistych schudzonych 
drobną domieszką pisakową. Wewnątrz przedmiot o cylin-
drycznym korpusie (wys. zach. 6,1 cm, ø 5 cm) znajdo-
wała się podstawka, wykonana z metalu kolorowego (wys. 
0,9 cm, ø 2,2 cm) (ryc. 98:12). Na niej znajdował się wosk. 
Pozyskany w efekcie badań przedmiot zidentyfikowano 
jako świecznik. Chronologię analizowanego egzemplarza 
określono w oparciu o kontekst pozyskania na koniec XIX 
i początek XX wieku. 

additional outer decoration: a leaf-formed reserve filled with 
geometrical motifs in ferrous red (Fig. 96:13).

Analogies to the analysed café au lait Asian porce-
lain are being found during the archaeological research 
of every largest post medieval European port, such as 
Amsterdam, Nijmegen, Dordrecht, Deventer, Copenha-
gen and Stockholm (Schönborg 2002:215–224; Bartels 
1999:840–871; ed. Gawronsky 2012:292–293; Sønder-
gaard Kristensen 2014:164). This type of porcelain ves-
sels was produced in Jingdezhen province. Asian export 
achieved its peak during the reign of Emperor Quan-
long (1735–1793). It is considered the most popular on 
the European market in the years 1730–1760 (Bartels 
1999:189–190; Søndergaard Kristensen 2014:158).

European porcelain
European porcelain found in the Wisłoujście Fortress is 

characterized with white, non-porous and partially vitrified 
fabric. Porcelain is made of clay that includes kaolinite, 
feldspar and silica. European porcelain is hardly fusible. 
It is fired twice: firstly in 800–900˚C and then in 1400˚C. 
European porcelain is coloured from gray-blue to cream 
(Konietzka 1981; Savage 1981).

A total number of 121 fragments of European porcelain 
has been found on the site. The state of preservation of 
the material is highly diversified. The assembly consists of 
whole reassembled forms and very small, uncharacteristic 
fragments. The assortment of the vessels is represented by 
cups, saucers, dinner and dessert plates, bowls and a platter. 
Apart from four small fragments vessels are nor printed 
neither painted. The better preserved are dinner plates (rim 
ø 24.5 cm height 3.5 cm base ø 14 cm, rim ø 24 cm height 
4.5 cm, base ø 12.5 cm) (Fig. 98:5). Analyzed cups and 
saucers are the elements of a tea set (rim ø 14.5 cm height 
2.7 base ø 8.5 cm) (Fig. 98:7–10). Slightly profiled cups 
with underlined bases and gently fluted body surfaces are 
the most delicate ones. The assembly of European porcelain 
features also medium-sized bowls. The last form in the 
group of vessels is an octagonal platter (rim width 21 cm, 
height 3.5 cm, base width 13.5 cm) (Fig. 98:6). Porcelain 
vessels from the Fortress have been dated to the 19th 
century; several vessels to the 20th century. Well-dated, 
marked vessels have been found in a well (M119, layer 120); 
they bear KPM signature from Carl Krister Porzellanfabrik 
factory in Wałbrzych 1840–1895 and C.T. signature from 
Carl Tielsch & Co in Stary Zdrój (Altwasser) 1875–1909.

Candlestick
Among the group of ceramics a fragment of 

a candlestick with wax refill and metal washer has been 
found during the excavations at the Wisłoujście Fortress. 
It was made of ferrous clay supplemented with fine sand 
additives. Inside the cylindrical ceramic vessel (preserved 
height 6.1 ø 5 cm) a washer (height 0.9 ø 2.2 cm) made of 
non-ferrous metal with wax deposit has been found (Fig. 
98:12). The artefact has been identified as a candlestick. 
Basing on the context of the find, it has been dated to the 
turn of the 19th and 20th centuries.
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Tygiel
W zbiorze zabytków ceramicznych zachował się frag-

ment tygielka (zach. wys. 6,2 cm, ø d. 10 cm) (ryc. 98:11). 
Są to wyroby niejednoznacznie klasyfikowane technolo-
gicznie. W niniejszym opracowaniu uznano je za literaturą 
niemiecką za rodzaj wyrobów kamionkowych (Reineking 
von Bock 1986: 454). Jest to kategoria wyrobów pojedyn-
czo odnotowywana na wszystkich stanowiskach w Gdań-
sku5. Na egzemplarzu z Twierdzy zaobserwowano we-
wnątrz ślady skorodowanego metalu kolorowego. Tygielek 
pozyskany został z warstwy interpretowanej jako poziom 
zniszczenia domu markietana, datowanej na XVIII wiek. 
Niewykluczone, że przedmiot był użytkowany w Twierdzy. 
Tygielki są jedną z kategorii wyrobów bardzo słabo akcen-
towaną w literaturze naukowej. Tego typu wyroby pocho-
dzą przykładowo z Wiednia w Austrii czy Passau w Niem-
czech (Reineking von Bock 1986: 454).

Kulki ceramiczne 
Wśród wyrobów ceramicznych wyróżniono dwie kul-

ki ceramiczne. Obie kulki posiadają podobne średnice: 16 
i 16,5 mm (ryc. 98:13–14). Wykonane zostały z glin żela-
zistych i wypalone w atmosferze utleniającej. 

Ceramiczne kulki interpretowane są jako kulki do gry 
lub pociski broni miotającej (Werner 1974: 52; Schütte 
1979: 203; Horoszko 1984: 140–141; Borkowski 1995: 
99–100; Marcinkowski 2010: 52; Romanowicz 2013: 
220–221). W kontekście nawarstwień nowożytnych na te-
renie Twierdzy Wisłoujście obecność tej kategorii wyro-
bów należy wiązać z ich wykorzystaniem do gier. Formy 
gier kulkami bogato ilustruje malarstwo XIX wieku, przy-
kładowo William Bromley (1835–1888) na obrazach zaty-
tułowanych „Grając w kulki” (Playing Marbles), czy „Gra 
w kulki” (A Game of Marbles) i David Gilmour Blythe 
(1815–1865) na obrazie „Chłopiec grający w kulki” (Boy 
Playing Marlbes).

Do tej pory opublikowano egzemplarze z Elbląga, Star-
gardu, Wrocławia, Opola, Ostrowa Tumskiego i Kołobrze-
gu, a także z zamków w Toszku, Niemczy czy Rogowcu (Bor-
kowski 1999: 198; Marcinkowski 2010: 52; Romanowicz 
2013: 220–221). Chronologię kulek z Wisłoujścia w opar-
ciu o kontekst pozyskania określono na XVIII i XIX wiek.

Porcelanowa zatyczka butelki 
Mechanizmy do butelek z porcelanowymi zatyczkami6 

(niem. Porzellandeckel) zaczęto produkować w ostatniej 
ćwierci XIX wieku. Mechanizm został opatentowany przez 
Amerykanina Charlesa de Quillfeldta z Nowego Jorku, 
5 stycznia 1875 roku (nr patentu 158406, Biuro Patentów 
Stanów Zjednoczonych, świadkowie: Paul Goepel, Emil 
Holdens). W Niemczech ten sam mechanizm kabłąko-
wy został wykorzystany przez Carla Dietricha, a następnie  

5 Badania własne autora, większa liczba odnotowana przy-
kładowo na stanowisku przy ul. Wałowej 56 w Gdańsku (10 
fragmentów). 

6 W Polsce często stosowany jest, wbrew względom technologicz-
nym, termin kapsel (w ramach patentów przemysłowych zare-
zerwowany na zamknięcie metalowe z ząbkami).

Crucible
The ceramic assembly features a fragment of a small 

crucible (preserved height 6.2 cm base ø 10 cm) (Fig. 
98:11). The technological classification of such artefacts is 
ambiguous. According to German scholars (Reineking von 
Bock 1986:454) it has been identified as stoneware. Several 
such artefacts have been found during archaeological 
excavations in Gdańsk5. Traces of corroded non-ferrous 
metal have been observed on the inner surface of the 
crucible found in the Fortress. The crucible has been found 
in a layer which has been interpreted as a destruction layer 
of a sutler’s house, dated to the 18th century. The crucible 
was probably used within the Fortress. Crucibles are rarely 
widely investigated by scholars. Analogical artefacts have 
been found in Vienna in Austria or Passau in Germany 
(Reineking von Bock 1986:454).

Marbles
The ceramic assembly from the Wisłoujście Fortress 

features two marbles. Both of them are of similar size, with 
diameters of 16 and 16,5 mm (Fig. 98:13–14). They have 
been made of ferrous clay and fired in oxidizing temperature. 

Ceramic balls have been interpreted as marbles 
or ranged weapon missiles (Kazimierczyk 1966: 
151; Werner 1974:52; Schütte 1979:203; Horoszko 
1984: 140–141; Borkowski 1995:99–100; Marcinkowski 
2010:52; Romanowicz 2013:220–221). In the context of 
post medieval stratigraphy of the Wisłoujście Fortress ce-
ramic balls can be interpreted as game-related objects 
– marbles. 19th century painters, for instance Willaim 
Bromley (1835–1888) in his works Playing marbles and A 
Game of Marbles, or David Gilmour Blythe (1815–1865) 
in his painting Boy Playing Marbles vividly illustrated dif-
ferent kinds of games with marbles. 

Thus far such marbles from in Elbląg, Stargard, 
Wrocław, Opole, Ostrów Tumski and Kołobrzeg and cas-
tles in Toszek, Niemcza and Rogowiec have been pub-
lished (Borkowski 1999:198; Marcinkowski 2010:52; 
Romanowicz 2013:220–221). Basing on the context, mar-
bles from the Wisłoujście Fortress have been dated to the 
18th and 19th century. 

Porcelain bottle stopper
Mechanisms of bottle stoppers with porcelain 

closings6 (ger. Porzellandeckel) were being produced in 
the last quarter of the 19th century. The improved bottle 
stopper mechanism was patented by American Charles 
de Quillfeldt from New York, 5th January 1875 (patent 
US158406, witnesses Paul Goepel and Emil Holdens). 
The same yoke-based mechanism was used in Germany by 
Carl Dietrich and modified in 1876 by Nicolai Fritzner. The 
porcelain stopper has been patented in Germany in 1878 
by Friedrich Siemens.

5 Author’s own research, a considerable number of crucibles have 
been found on Wałowa 56 site (10 fragments)

6 Widely used term for such closing in Poland is „bottle cap”, which 
is incorrect in terms of technology (in industrial patents such term 
applies only to metal closing with flutes around the circumference).
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zmodyfikowany w 1876 roku przez Nicolaia Fritznera. 
Porcelanowe zatyczki zostały opatentowane w Niemczech 
w 1878 roku, przez Friedricha Siemensa. 

W efekcie badań archeologicznych w Twierdzy Wisło-
ujście pozyskano jeden egzemplarz porcelanowej zatyczki 
o wymiarach: średnica 24,93 mm, wysokość 22,86 mm, 
średnica spodu zatyczki 14,15 mm (ryc. 98:15). Na zatycz-
ce widnieje napis drukowany w kolorze czarnym DAN-
ZIGER ACTIEN BIERBRAUEREI KL. HAMMER, na spo-
dzie na czerwono AKTIEN DER GLASINDUSTRIE DRES-
DEN. Zatyczka została wykonana przez spółkę Friedriecha 
Siemensa z siedzibą przy ul. Freiberger Str. 43 w Dreźnie 
(Deutschlands Glas-Industrie 1907). Zatyczkę wykonano 
na zamówienie gdańskiego browaru we Wrzeszczu Kuź-
niczkach, należącego do spółki Aktien Brauerei, zawiąza-
nej w 1871 roku, a następnie od 1902 do spółki Danziger 
Aktien Bierbrauerei (DAB) (Skonka 1994; Jacobsen-Ko-
walska 2011: 158–163). Zatyczka pochodzi z okresu funk-
cjonowania drugiej spółki i jest datowana po 1902 roku. 

Figurki porcelanowe 
W efekcie badań na stanowisku pozyskano 29 frag-

mentów stanowiących pozostałość dwóch figurek porce-
lanowych (ryc. 98:16–17). Pierwsza, zachowana w więk-
szej części, to alegoria Lata. Jest to figurka postaci kobie-
ty ubranej w długą suknię, przewiązaną w talii, z odsłonię-
tymi ramionami i rękawami z szerokimi mankietami. Cała 
suknia dekorowana jest drobnym rzutem złotych kolistych 
motywów. Całą postać dekorują kiście winogron i winne li-
ście. Nie zidentyfikowano ośrodka wytwórczości tego eg-
zemplarza. Pod względem jakości wykonania nawiązuje 
on do wytwórni drezdeńskich. Alegorie czterech pór roku 
wytwarzane były we wszystkich większych manufakturach 
porcelany, w tym Miśnię czy Sitzendorf. W oparciu o sty-
listykę postaci i znane analogiczne przedstawienia alegorii 
Lata chronologię analizowanego egzemplarza określono na 
koniec XIX wieku do pierwszych lat wieku XX (Philippo-
vich 1959: 25–26). 

Druga figurka zachowała się w częściach dwóch rąk 
i części nieosłoniętego męskiego torsu. Nie ustalono dla 
niej analogii. Figurkę datowano według kontekstu pozyska-
nia i chronologii współwystępujących źródeł ruchomych na 
okres od końca XIX do pierwszej ćwierci XX wieku. 

Kontekst pozyskania
Wyroby ceramiczne pozyskano z całego obszaru Twier-

dzy, jednak najliczniej odnotowano je w warstwach wy-
dzielonych w wykopach 10 (warstwa 254: 1484 fragmen-
ty), 8 (warstwy: 341, 343: 1699 fragmentów) i 5 (war-
stwa 120: 275 fragmentów). Większość wyrobów pozyska-
no z warstw niwelacyjnych, których zawartości nie można 
bezpośrednio powiązać z załogą obiektu. 

Wśród głównych kontekstów, których depozyty moż-
na interpretować jako związane z załogą, wyróżniono 
XVIII-wieczny zespół przedmiotów z zasypanej piwnicz-
ki gospodarczej, znajdującej się na głównym dziedziń-
cu Fortu Carré (wykop 7, warstwa 296) oraz XIX-wiecz-
ne zasypisko studni, również na terenie Fortu (wykop 5, 

During the archaeological research in Wisłoujście 
Fortress one porcelain bottle stopper has been found. Its 
dimensions are: diameter 24.93 mm, height 22.86 mm, 
base diameter 14.15 mm (Fig. 98:15). A printed black 
inscription DANZIGER ACTIEN BIERBRAUEREI KL. 
HMAMMER is visible on the artefact, and printed red 
inscription AKTIEN DER GLASINDUSTRIE DRESDEN 
was printed on the base of the stopper. The artefact has 
been produced by Friedrich Siemens’ company, Freiberger 
Strasse 43 Dresden (Deutschlands Glas-Industrie 1907) for 
the Gdańsk brewery located in Wrzeszcz Kuźniczki, which 
was a part of Aktien Brauerei company founded in 1871 
and later (since 1902) of Danziger Aktien Bierbrauerei 
(DAB) (Gawlicki 1997:71; Jacobsen-Kowalska 2011:158–
163). The stopper comes from the period of the latter 
company activity and has been dated after 1902.

Porcelain figures
During the survey 29 fragments of two porcelain 

figures have been found (Fig. 98:16–17). The first one 
is an allegory of summer preserved in good condition: 
a female figure wearing a long, belted gown with bare 
shoulders and sleeves with wide wristbands. The dress 
is decorated with small circular golden motifs. The figure 
is decorated with bunches of grapes and wine leaves. The 
provenance of the artefact remains uncertain; in terms 
of quality of production it resembles Dresden-produced 
objects. The allegories of seasons were produced by 
every major porcelain factory, including Meissen and 
Sitzendorf. Basing on the figure’s stylistic and known 
analogous representations of “Summer” the presented 
artefact has been dated to the turn of the 19th and 20th 
centuries (Philippovich 1959:25–26).

Fragments of arms and a bare male torso are what 
remains of the second figurine. No analogies have been 
found for these specific parts of the figurine. Basing on 
the context of finding and coexisting artefacts, the figurine 
has been dated between the end of the 19th and the first 
quarter of the 20th century. 

The archaeological context 
The preliminary spatial analyses have been made 

researching the ceramic assembly from the Wisłoujście 
archaeological site. Ceramics have been excavated from 
all the trenches of the Fortress area. However, the findings 
were most numerous in archaeological trenches 10 (layer 
254: 1484 potsherds), 8 (layers 341 and 343: 1699 
potsherds) and 5 (layer 120: 275 potsherds). According to 
stratigraphy interpretation most artefacts have been found 
in leveling layers, which can be considered less related 
with the garrison of the Fortress. 

Two small coherent assemblies of ceramics found in 
main contexts could be related to the Fortress garrison: 
the complex dated to the 18th century found in a rubbled 
utility cellar in the centre of the Fort Carré yard (trench 7, 
layer 296) and the group of vessels from the backfill of the 
well, dated to the end of the 19th century, found in the Fort 
as well (trench 5, layer 120). 



258

Joanna Dąbal     8.6. Wyroby ceramiczne

warstwa	296,	zasypisko	piwniczki	gospodarczej,	3.	ćwierć	XVIII	wieku

forma	naczynia misa talerz trójnóżek garnek/
słoik dzban spodek czarka

grupa	technologiczna

liczba fragm
entów

liczba naczyń

liczba fragm
entów

liczba naczyń

liczba fragm
entów

liczba naczyń

liczba fragm
entów

liczba naczyń

liczba fragm
entów

liczba naczyń

liczba fragm
entów

liczba naczyń

liczba fragm
entów

liczba naczyń

ceglasta malowana 7 1             

ceglasta malowana na angobie   1 1           

ceglasta nieszkliwiona 1 1     9 3 1 1     

ceglasta szkliwiona         3 1     

biała szkliwiona     3 1         

fajans pomorski 10 3 4 1           

fajans niderlandzki   4 1       9 1 9 1

fajans delikatny           1 1   

kamionka         2 1     

porcelana azjatycka           4 1   

warstwa	120,	studnia,	koniec	XIX	wieku

forma	naczynia misa talerz garnek/
słoik dzban spodek filiżanka

grupa	technologiczna

liczba fragm
entów

liczba naczyń

liczba fragm
entów

liczba naczyń

liczba fragm
entów

liczba naczyń

liczba fragm
entów

liczba naczyń

liczba fragm
entów

liczba naczyń

liczba fragm
entów

liczba naczyń

kremowa szkliwiona angobowana     13 1       

ceglasta nieszkliwiona 10 3           

ceglasta szkliwiona 1 1     8 1     

biała szkliwiona     4 1       

fajans przemysłowy 47 5 3 1     5 1 7 1

kamionka 27 2   20 2 69 3     

porcelana europejska   26 4     13 3 20 4

Tabela 8. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. Zbiór naczyń ceramicznych z zasypiska piwniczki gospodarczej 
(warstwa 296) oraz studni (warstwa 120), zaprezentowany z uwzględnieniem liczby pozyskanych fragmentów oraz 
określonej minimalnej liczby naczyń, oprac. Joanna Dąbal.
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Layer	296,	the	backfill	of	the	utility	cellar,	3rd	quarter	of	the	18th	century

Vessel’s	form bowl plate tripod pot/jar jug saucer tea	cup

Technology

N
um

er of potsherds

N
um

ber of vessels

N
um

er of potsherds

N
um

ber of vessels

N
um

er of potsherds

N
um

ber of vessels

N
um

er of potsherds

N
um

ber of vessels

N
um

er of potsherds

N
um

ber of vessels

N
um

er of potsherds

N
um

ber of vessels

N
um

er of potsherds

N
um

ber of vessels

Painted redware 7 1           

White washed and painted redware   1 1         

Unglazed redware 1 1     9 3 1 1   

Glazed redware         3 1   

Glazed whiteware     3 1       

„Pomeranian faience” 10 3 4 1         

Dutch faience   4 1       9 1 9 1

Craemware/parlware           1 1

Stoneware         2 1   

Asian porcelain           4 1

Layer	120,	the	well.	Last	decades	of	the	19th	century

Vessel’s	form bowl plate pot/jar jug saucer cup

Technology

N
um

er of potsherds

N
um

ber of vessels

N
um

er of potsherds

N
um

ber of vessels

N
um

er of potsherds

N
um

ber of vessels

N
um

er of potsherds

N
um

ber of vessels

N
um

er of potsherds

N
um

ber of vessels

N
um

er of potsherds

N
um

ber of vessels

Slipped earthenware (beige fabric)     13 1       

Unglazed redware 10 3           

Glazed redware 1 1     8 1     

Glazed whiteware     4 1       

Industrial white 47 5 3 1     5 1 7 1

Stoneware 27 2   20 2 69 3     

European porcelain   26 4     13 3 20 4

Table 8. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. Pottery assembly found in the backfill of the utility cellar (layer 296) and 
the well (layer 120), presenting the number of excavated potsherds and minimum number of artifacts (MNA). Prepared 
by Joanna Dąbal.
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warstwa 120). Z zasypiska piwniczki gospodarczej pozy-
skano łącznie 19 naczyń (68 fragmentów). Wśród nich 
wyróżniono wyroby lokalnej produkcji oraz importowa-
ne, w tym chińską porcelanę, angielski fajans delikat-
ny oraz fajans niderlandzki (tabela 8). Zbiór, w oparciu 
o najmłodsze zabytki, datowano na lata 1760–70. Z per-
spektywy historycznej jest to okres przynależności Twier-
dzy do Polski (Koperkiewicz 1998: 22–23). Zbiór naczyń 
odzwierciedla estetykę naczyń wybieranych przez gdań-
ską (polską) załogę. Interesujący badawczo jest wysoki 
udział procentowy naczyń importowanych (38%) w sto-
sunku do naczyń lokalnej wytwórczości (w tym naczynie 
z Miechocina) (62%). Pozwala to ocenić ten niewielki ze-
spół wyrobów jako stosunkowo cenny w rozumieniu eko-
nomicznym. Taki wysoki udział procentowy wyrobów 
importowanych można tłumaczyć albo odzwierciedle-
niem tendencji panujących wówczas na rynku w Gdań-
sku albo wielonarodowością załogi i wynikającymi z tego 
indywidualnymi upodobaniami mieszkańców Twierdzy. 
Warto wskazać, że wysoki współczynnik wyrobów im-
portowanych w kontekście obiektów militarnych odnoto-
wano przykładowo w czasach dysponowania Fortem Fre-
derik Hendrik na Mauritiusie przez niderlandzką załogę 
(Floore, Jayasena 2010: 330–332). 

Drugim wyodrębnionym kontekstem związanym 
z załogą jest zasypisko studni. Z warstw wewnątrz stud-
ni pozyskano 35 naczyń (275 fragmentów). Pod wzglę-
dem proweniencji 88% wyrobów ze studni pochodzi z te-
renów Dolnej Saksonii, Saksonii i Dolnego Śląska (ta-
bela 8). Pozostały niewielki procent (12%) to prawdopo-
dobnie wyroby lokalne. W oparciu o dobrze datowane 
zabytki z tego kontekstu (w tym także łuski pocisków) 
jego chronologię określono do roku 1889. Jest to okres 
dysponowania Twierdzą przez wojsko cesarskie (Balew-
ski 2000). W zespole pozyskanym z tego kontekstu wy-
różniono naczynia oznaczone, oprócz sygnatur wytwór-
ni, literami KU. W oparciu o źródła historyczne można 
wysunąć przypuszczenie, że skrót K.U. pochodzi od k.u. 
Landwehr lub K.U. Fußtruppen7 – królewska węgierska 
Landwehra lub królewska węgierska piechota (königlich 
ungarische Landwehr/ königlich ungarische Fußtruppen) 
(von Horstenau 1930). W świetle obecnego stanu badań 
historycznych Twierdzy trudno o dokładną interpreta-
cję tych danych. Wskazany okres jest to czas po wojnach 
prusko-austriackich (1866) i po zawarciu sojuszu Rzeszy 
Niemieckiej z Austro-Węgrami. Poza nagrobkami żołnie-
rzy austriackich na Cmentarzu Garnizonowym w Gdań-
sku oraz obecnością amunicji austriackiej również na 
terenie Twierdzy Wisłoujście8 problematyka przebywa-
nia w Gdańsku regimentów z rejonów południa nie była 
podnoszona. Faktem jest oznaczenie wspomnianymi lite-
rami K.U. naczyń porcelanowych z Wałbrzycha, fajanso-
wych z Drezna i kamionkowych z Bolesławca, co z pew-
nością wykonane zostało na specjalne wojskowe zamó-

7 Analizując skróty militarne z okresu XIX i XX wieku, jako po-
dobny, ale ostatecznie odrzucony, brano pod uwagę skrót KÜ od 
Küche.

8 Patrz Nowak w niniejszym tomie. 

The first assembly is a small group of ceramic vessels 
ranging from local redware to western European and 
Asian imported ware. A total number of 21 vessels (in 68 
fragments) has been found in the cellar’s backfill. Both 
local and imported pottery, including Chinese porcelain, 
English creamware and Dutch faience (table 8) have been 
identified among the assembly. The earliest vessels have 
been dated to the years 1760–70. It is a historical period 
when the Fortress was governed by Poland (Koperkiewicz 
1998: 22–23). The assembly shows the consumption of 
types of vessels by the Gdańsk (Polish) garrison soldiers. 
The high percentage (38%) of imports compared to the 
local pottery (62%, including a Miechocin vessel) is an 
interesting research issue from the economical point of 
view. This small assembly of vessels might be considered 
as valuable. Such a high percentage of imports can be 
explained as a reflection of contemporary Gdańsk market 
trends or as a consequence of multiculturalism in the 
garrison and individual tastes of soldiers. It is worth 
mentioning that the high percentage of imports in the 
context of a military object has been observed for the period 
when Fort Frederik Hendrik on Mauritius was held by 
the Dutch garrison (Floore, Jayasena 2010:330–332). No 
further studies for such specific European origin military 
contexts have been done. 

The second ceramic assembly related to the garrison 
has been found in a backfill of the well. A total number 
of 32 vessels in 275 fragments has been excavated from 
this context. Most of the vessels have been produced in 
Lower Saxony, Saxony and Lower Silesia (88%) (table 
3). The rest (12%) are probably local products. It has 
been dated to before 1889, basing on artefacts with well-
known chronology (including cartridges) found in the same 
context. It was a period when the Fortress was held by the 
Kaiser’s troops (Balewski 2000). The assembly includes 
vessels marked with KU letters, apart from manufacturer’s 
marks. According to historical sources, this abbreviation 
may be explained as k.u. Landwehr or K.U. Fußtruppen7 – 
Hungarian Royal Landwehr or Hungarian Royal Infantry 
(königlich ungarische Landwehr/ königlich ungarische 
Fußtruppen) (von Horstenau 1930). The interpretation of 
this information is difficult in the light of the state of the 
current historical research of the Fortress. The indicated 
chronology of the assembly is a period after the Austrian-
Prussian war (1866) and after the alliance between the 
German Reich and Austria-Hungary was signed. The 
question of presence of southern troops in Gdańsk was not 
asked, despite the gravestones of Austrian soldiers in the 
Garrison Cemetery and archaeological finds of Austrian 
ammunition, also at the Wisłoujście Fortress8. The K.U. 
markings are incised on the porcelain from Wałbrzych, 
faience from Dresden and stoneware from Bolesławiec. 
These ceramic vessels have been certainly produced with 
accordance to a special military order. Assembly found 

7 Explanation Küche was taken into consideration, but eventually 
dismissed after study of military abbreviations from 19th and 
20th centuries.

8 See Nowak in this publication.
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wienie. Dla zbioru naczyń ze studni specyficzne jest tak-
że występowanie wyrobów wtórnie przystosowanych do 
innych funkcji. Odnotowano minimum dwie miski prze-
robione na cedzaki. Tego typu zabiegi (oszczędność su-
rowca) znane są z innych obiektów militarnych. Najbliż-
szym dla Gdańska (chociaż nie chronologicznie) przykła-
dem jest naczynie ceglaste z wraka galeonu szwedzkie-
go Solen9. 

Wnioski
Zaprezentowany zbiór nowożytnych i współczesnych 

wyrobów ceramicznych z Twierdzy Wisłoujście jest pierw-
szym tak obszernym opracowaniem tej kategorii przedmio-
tów. Przedstawione wyniki stanowią przyczynek do dal-
szych studiów, których problematyka została zasygnalizo-
wana w toku analizy. W oparciu o charakterystykę bada-
nych materiałów zwrócono uwagę, że odróżniają się one 
od wyrobów pozyskiwanych bezpośrednio z obszarów mia-
sta Gdańska w obrębie nowożytnych umocnień. Duże po-
dobieństwo, szczególnie materiały XVII- i XVIII-wieczne, 
wykazują z sąsiednimi terenami Żuław, położonymi na 
wschód od Twierdzy. Niewykluczone, że część wyrobów zo-
stała wytworzona we wsi Wisłoujście, funkcjonującej jako 
zaplecze gospodarcze Twierdzy do początku XX wieku. Po-
dobieństwo zbioru naczyń z Twierdzy z zespołami naczyń 
pozyskiwanych z obszaru miasta zawiera się we współwy-
stępowaniu wyrobów lokalnych ze wskazanymi wyroba-
mi importowanymi obecnymi na rynku gdańskich produk-
tów. Interesująca badawczo i wymagająca rozwinięcia jest 
struktura zespołów wyrobów z koherentnych kontekstów 
archeologicznych, pozwalających na przypisanie ich użyt-
kowania załodze Twierdzy Wisłoujście. Wyraźna zmiana 
udziału wyrobów pochodzących z poszczególnych wytwór-
ni dla wieku XVIII (dla zespołu z wykopu 7) i XIX (dla ze-
społu z wykopu 5) jest również odzwierciedleniem ówcze-
snej polityki na Pomorzu i reminiscencją struktury etnicz-
nej użytkowników obiektu.

Ważnym akcentem pracy jest uwzględnienie w jej wy-
nikach wyrobów współczesnych (XIX–XX-wiecznych), któ-
re rzadko są przedmiotem polskich opracowań archeolo-
gicznych. W kontekście Twierdzy Wisłoujście stanowią 
ważny element poznania jej dziejów. 

Reasumując, przeprowadzona analiza zespołu 7527 
fragmentów wyrobów ceramicznych stanowi asumpt do 
dalszych studiów tej kategorii materiałów w szerokim kon-
tekście społecznym Pomorza Gdańskiego. Niedosyt po-
zostawia stan opracowań wyrobów ceramicznych lokal-
nej wytwórczości, wymagający szczegółowego rozwinię-
cia. Z tych względów zespół zaprezentowanych zabyt-
ków stanowi cenne dane, jednak wciąż wymagające dal-
szych badań. Do tej pory, pomimo podejmowanych analiz 
większych zespołów nowożytnych wyrobów ceramicznych 
z Gdańska, żadnego zbioru nie opublikowano w całości. 

9 Jest to również miska przerobiona na cedzak nr kat. CMM/
HŻ/677

in the well is also characterized by secondary adjustment 
to a different function. At least two bowls remade into 
colanders have been identified. Such measures (in order to 
save the material) are known from other military objects. 
The closest to Gdańsk – although not chronologically – is 
the redware vessel from the wreck of the Swedish galleon 
Solen9.

Conclusion
The presented assembly of post-medieval and 

contemporary pottery from the Wisłoujście Fortress is the 
first such elaborate analysis of the ceramic material from 
this site. The presented results show clearly that further 
research in this field is necessary. Main issues of those 
future investigations have been stated in the course of this 
analysis. During the study of ceramics it has been noted 
that they differs from the material unearthed in the course 
of archaeological excavations in Gdańsk inside the post 
medieval fortifications. Vessels dated to the 17th–18th 
centuries are similar to those found in Żuławy Wiślane in 
the east. It is probable that a fraction of the vessels had 
been produced in the Wisłoujście village, which served 
as the Fortress’ economic base up to 20th century. The 
similarity of the Fortress ceramics assembly and town 
ceramics assembly lies in the coexistence of local pottery 
with indicated imports present in the Gdańsk market. The 
structure of assemblies found in coherent archaeological 
contexts which make it possible to ascribe the pottery to the 
Fortress garrison is an interesting research question which 
needs further evaluation. The evident shift in proportions 
of particular manufacture-produced pottery representation 
for the 18th century (assembly from trench 7) and the 
19th century (assembly from trench 5) reflects Pomeranian 
politics as well as the ethnicity of Fortress users.

The analysis of contemporary pottery (19 th-20th 
centuries), which are rarely studied by Polish archaeologists 
was an important issue in the process of writing this 
article, as it is an essential element of our knowledge of the 
Wisłoujście Fortress history.

Concluding, the conducted analysis of 7527 ceramics 
prompts for further studies on the subject in a wider 
social context of Gdańsk Pomerania. The state of analysis 
of local pottery is insufficient and has to be elaborated 
more profoundly. With that in mind, it can be said that the 
presented assembly provides valuable data, but it requires 
further comparison studies. Thus far, despite the fact that 
post-medieval pottery assemblies from Gdańsk have been 
analysed, neither has been published completely yet. 

9 This artefact is also a bowl remade into a colander cat. no. CMM/
HŻ/677
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Abstrakt:
W niniejszym artykule zaprezentowano  zbiór kafli pozyskany w efekcie badań archeologicznych 

przeprowadzonych na stanowisku Twierdza Wisłoujście w latach 2013–2014. Zbiór liczy 2275 
fragmentów. Na podstawie analizy stylistycznej i technologicznej przeprowadzona została klasyfikacja 
kafli w zakresie formy oraz ich dekoracji. Badania umożliwiły wnioskowanie na temat pojedynczych 
egzemplarzy kafli oraz jednorodnych zespołów. Na podstawie sposobu wytworzenia kafle podzielono 
na dwie główne grupy: kafle naczyniowe otrzymywane przy użyciu koła garncarskiego oraz kafle 
płytowe formowane i odciskane w matrycach. Analizowany zbiór scharakteryzowano w zakresie 
zastosowanych motywów dekoracyjnych. Wyróżniono 5 grup ornamentu: roślinny, architektoniczny, 
geometryczny, figuralny oraz w formie lica gładkiego (szkliwionego). Zespoły kafli skorelowano 
i opisano w ramach zwartych kontekstów pozyskania, dostarczając tym samym informacji w zakresie 
zagospodarowania przestrzenno-funkcjonalnego miejsca. Chronologię wszystkich kafli określono 
na XVI–XX wiek, z przeważającą liczbą kafli z końca XVI i XVII wieku i kolejno z XIX–XX wieku. 

Słowa kluczowe:
Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, kafle nowożytne, ornamentyka 

kafli, kafle płytowe, kafle naczyniowe

Abstract:
This article presents a stove-tile assemblage recovered from excavations carried out at Wisłoujście 

Fortress during 2013–2014. The assemblage comprises 2,275 tile fragments, which were classified 
in terms of form and decoration based on analysis of their stylistic and technological details. This 
enabled inferences to be made about individual specimens and homogeneous groups. Based on 
their method of manufacture, the tiles were divided into two principal groups: vessel tiles produced 
on a potter’s wheel and panel tiles made in moulds. The analysed assemblage was categorised in 
terms of decorative motifs. Five types of decoration were singled out: plant, architectural, geometric, 
and figural motifs as well as smooth-faced, glazed surfaces. Tiles were grouped and described 
according to their find contexts, thus revealing information about the spatial use of particular areas. 
All of these stove tiles date from between the 16th and 20th centuries, the late 16th and 17th 
centuries being most numerously represented, followed by the 19th–20th centuries. 

Keywords:
Gdańsk, Wisłoujście Fortress, post-medieval stove tiles, tile decoration, panel tiles, vessel tiles



267

W wyniku przeprowadzonych badań archeologicznych 
na stanowisku Twierdza Wisłoujście (stanowisko nr 12, 
AZP 11–44) pozyskano zbiór kafli liczący 2275 fragmen-
tów. Kafle poddano analizie technologicznej i stylistycznej, 
będącej podstawą wydzielenia zarówno form kafli, jak i ich 
dekoracji. Analiza w tym zakresie umożliwiła wnioskowa-
nie na temat pojedynczych egzemplarzy kafli oraz jedno-
rodnych zespołów. 

W niniejszym artykule zostaną zaprezentowane naj-
ważniejsze cechy zbioru kafli. Zagadnienie i problematy-
ka tej kategorii źródeł w kontekście omawianego stanowi-
ska zostanie poruszona po raz pierwszy1. W odniesieniu do 
wyróżnionych cech zostaną wskazane podobieństwa i róż-
nice do znanych kafli z innych stanowisk z Gdańska oraz 
z terenu Polski. 

Stan badań
Stan badań nad kaflarstwem w Polsce można określić 

jako zaawansowany. Liczne występowanie kafli wśród zna-
lezisk archeologicznych na terenie Polski i jednocześnie 
zwiększające się zainteresowanie badaczy tą grupą za-
bytków przyczyniło się do powstania obszernej literatury 
przedmiotu2. W ciągu ostatnich kilku lat powstały publika-
cje zawierające charakterystykę całości lub części zbiorów 
kafli z danych stanowisk archeologicznych lub jednostek 
muzealnych (np. Kowalska 2007; Dąbrowska, Karwow-
ska 2007; Kilarska 2007; Babińska 2009; Kilarska, Ki-
larski 2009; Dąbrowska, Semków, Wojnowska 2010; Dą-
browska, Hadamik, Kajzer 20103; Szczepanowska 2010; 
Moskal 2012; Pospieszna 2013; Szczepanowska 2013a, 
2013b; 2014; Andrzejewska, Reczulski 2014; Karwow-
ska, Stankiewicz 2014). Stan ten dotyczy również zespo-
łów kafli pozyskanych na stanowiskach poza Polską (do 
cennych publikacji należą: Pavlík, Vitanovský 2004; Ho-
lub, Jordánková, Loskotová 2009; Žegklitz 2012; Roth-
Heege 2012). Prezentacja źródeł w dotychczasowych pu-
blikacjach w połączeniu z wybraną problematyką z dzie-
dziny kaflarstwa stanowi obecnie rozbudowaną bazę po-
równawczą w dalszych studiach nad tą kategorią zabytków. 

1 Badania archeologiczne na stanowisku Twierdza Wisłoujście 
były prowadzone wcześniej, jednak ich wyniki nie zostały jak 
dotąd szerzej opracowane. Dotyczy to również źródeł ruchomych. 

2 Por. stan badań przedstawiony w publikacjach Autora (2010, 
2013a). 

3 „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica” tom 27 
w całości poświęcony jest prezentacji materiałów źródłowych 
i problematyce związanej z kaflami. 

Excavations carried out at Wisłoujście Fortress (Site 
No. 12, AZP 11–44) led to the recovery of a stove-tile 
assemblage numbering 2,275 fragments. The tiles were 
analysed in terms of their technological and stylistic 
details, which served as the basis for classifying them 
according to their form and decoration. This analysis 
enabled conclusions to be drawn about individual tiles 
as well as homogeneous groups. 

This article outlines the most significant features 
of the tile assemblage. It is the first time that issues 
regarding this category of finds from this particular 
site have been addressed.1 The identified features are 
subsequently compared and contrasted with those of 
stove tiles recovered from other sites in Gdańsk and 
Poland. 

Research to date
The study of stove tiles in Poland can be described 

as advanced. The abundant occurrence of stove tiles 
in Poland’s archaeological record and the growing 
interest in this category of finds has contributed to 
the emergence of an extensive body of literature on 
the subject.2 In recent years several publications have 
detailed the characteristics of entire or partial stove-
tile assemblages from particular archaeological sites or 
museum collections (e.g. Kowalska 2007; Dąbrowska 
& Karwowska 2007; Kilarska 2007; Babińska 2009; 
Kilarska & Kilarski 2009; Dąbrowska, Semków & 
Wojnowska 2010; Dąbrowska, Hadamik & Kajzer 20103; 
Szczepanowska 2010; Moskal 2012; Pospieszna 2013; 
Szczepanowska 2013a, 2013b; 2014; Andrzejewska & 
Reczulski 2014; Karwowska & Stankiewicz 2014). This 
is also true of stove-tile assemblages recovered from sites 
outside Poland (noteworthy publications include: Pavlík 
& Vitanovský 2004; Holub, Jordánková & Loskotová 
2009; Žegklitz 2012; Roth-Heege 2012). These published 
studies, together with selected tile-related topics, provide 
a wide range of comparative materials on which to base 
further research into this category of finds. 

1 Excavations have previously been conducted at Wisłoujście 
Fortress, however their results have not as yet been fully written 
up. This is also true of the excavated artefacts. 

2 See research to-date presented in publications by the current 
author (2010, 2013a). 

3 Acta Universitatis Lodziensis Folia Archaeologica, vol. 27 is 
entirely devoted to tile assemblages and the discussion of tile-
related issues. 
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Ryc. 99. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, kafle, wybór: kafel naczyniowy (rys. 1), kafle płytowe (rys. 2–11), rys. Agnieszka 
Dmitruczuk.

Fig. 99. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12, stove tiles assortment: vessel tile (1), panel tiles (2–11); drawing by Agnieszka Dmitruczuk.

1
kat. 1664

2
kat. 1103

3
kat. 1105

4
kat. 258

5
kat. 255

6
kat. 260

7
kat. 260

8
kat. 1008

10
kat. 1008

9
kat. 1008

11
kat. 1076

0 5 cm
Rys. 1–11



269

Karolina Szczepanowska     8.7. Stove tiles and stove parts

Analiza materiału
Na podstawie sposobu wytworzenia kafle podzielono 

na dwie główne grupy. Pierwszą stanowią kafle naczynio-
we, otrzymywane przy użyciu koła garncarskiego, drugą 
natomiast kafle płytowe, formowane i odciskane w matry-
cach. W obrębie grup głównych dokonano podziału szcze-
gółowego, biorąc pod uwagę takie cechy, jak forma kafla, 
obecność i barwa szkliwa, rodzaj ornamentu. 

Kafle naczyniowe
W zbiorze wyróżniono 103 fragmenty kafli naczynio-

wych, co stanowi 4,52% całości zbioru. Są to fragmenty 
pochodzące od kafli miskowych. Powierzchnię wyrobów 
pokryto szkliwem brązowym (91 fragmentów) oraz zielo-
nym na warstwie angoby (2 fragmenty). Wyróżniono rów-
nież 10 fragmentów kafli naczyniowych o powierzchni ce-
glastej nieszkliwionej. Kafle zachowały się w niedużych 
częściach (ryc. 99:1; 100:1–3). Najliczniej stanowiły one 
krawędź górną oraz ścianki korpusu, w mniejszym stop-
niu dna. Stopień zachowania kafli uniemożliwia określe-
nie całkowitych wartości metrycznych. Wyjątek stanowi 
kafel miskowy (kat. 1664, ryc. 99:1) zachowany w ok. 60% 
powierzchni. Egzemplarz wyklejono z trzech fragmentów. 
Wysokość całkowita kafla wynosi 8,5 cm, ø dna 7,5 cm, 
długość boku 12 cm. Dno i ścianki wewnętrzne kafla są 
gładkie, bez dekoracji. Jest to najlepiej zachowany egzem-
plarz tego typu. Wśród den pozostałych kafli naczyniowych 
zachowały się egzemplarze zdobione wyciskaną palcami 
rozetą oraz dna gładkie, niezdobione. Na podstawie zacho-
wanych ścianek oraz formy krawędzi otworów chronolo-
gię kafli określono na XVI wiek (Dąbrowska 1987: 79–85; 
Uziembło 2003: 4–5; Kowalska 2007: 250; Sulkowska-
Tuszyńska 2007: 111–113; Szczepanowska 2010: 103; 
Pospieszna 2013: 52–58). 

Kafle płytowe
W zbiorze wyróżniono 2163 fragmenty kafli płytowych, 

co stanowi 95,1% całości zbioru. W przeważającej liczbie 
kafle wykonano z glin żelazistych, wypalonych na kolor ce-
glasty. W przypadku kafli z końca XIX w. i XX-wiecznych 
do wyrobu użyto glin szamotowych, często z dodatkiem 
wapna. Kafle w przełamie uzyskiwały wówczas kolor bia-
ło-kremowo-szary. W omawianym zbiorze nie było egzem-
plarzy całkowicie zachowanych wraz z komorą grzewczą. 
W przypadku kilkunastu kafli lico zachowało się w ponad 
80%. W trakcie analizy wszystkich kafli płytowych zwróco-
no uwagę na rodzaj dekoracji oraz sposób jej wykonania.

Analizowany zbiór kafli charakteryzuje się umiarko-
waną różnorodnością w zakresie zastosowanych motywów 
dekoracyjnych. Wyróżniono 5 grup ornamentu. Udział 
większościowy przypisać można dekoracji roślinnej, archi-
tektonicznej oraz w formie lica gładkiego (szkliwionego). 
Mniejszy udział przypada dekoracji geometrycznej oraz fi-
guralnej. Z uwagi na nieznaczną wielkość na 870 fragmen-
tach kafli nie udało się bliżej rozpoznać ornamentu, nato-
miast 718 fragmentów (31,5% zbioru) stanowiło pozosta-
łości komór grzewczych kafli. 

 

Assemblage analysis
The tiles were divided into two main groups 

according to their method of manufacture. The first group 
comprises vessel tiles made on a potter’s wheel, whilst 
the second consists of panel tiles produced using moulds. 
These main groups were further subdivided, taking into 
account features such as tile form, glaze presence and 
colour, and ornament type. 

Vessel tiles
The tile remains included 103 vessel-tile sherds, 

representing 4.52% of the entire assemblage. These 
fragments came from bowl-shaped stove tiles. Their 
surfaces were coated with brown glaze (91 fragments) 
or green glaze applied over a layer of slip (2 fragments). 
Ten vessel-tile fragments of unglazed redware were also 
noted. They survive in the form of small sherds (Figs. 
99:1; 100:1–3). Most of them come from the upper edge or 
sides of the tile, with bases less numerously represented. 
The condition of the sherds does not allow for a full 
appraisal of tile size. The only exception is a bowl-shaped 
tile (Cat. No. 1664; Fig. 99:1) of which approximately 
60% survives. This specimen was assembled from three 
fragments. Its dimensions are as follows: complete height 
8.5 cm, base diameter 7.5 cm, side length 12 cm. The 
base and inner walls of the tile are smooth and plain. It is 
the best-preserved example of its type. Other vessel-tile 
base sherds include specimens decorated with finger-
pinched rosettes and smooth, plain bases. The extant 
walls and edge forms of these tiles indicate that they 
date from the 16th century (Dąbrowska 1987: 79–85; 
Uziembło 2003: 4–5; Kowalska 2007: 250; Sulkowska-
Tuszyńska 2007: 111–113; Szczepanowska 2010: 103; 
Pospieszna 2013: 52–58). 

Panel tiles
The tile material features 2, 163 panel-tile fragments, 

accounting for 95.1% of the entire assemblage. The 
majority of these stove tiles were made from red-firing 
ferrous clays. Tiles of late 19th- and 20th-century date 
were made using grog clay, often with added lime. This 
produced tiles with a whitish-grey/cream-coloured fabric. 
This assemblage does not include any stove tiles which 
survive in their entirety, complete with heat-retaining 
cavity. In several instances over 80% of the face of the tile 
survives. In analysing the panel tiles attention was paid 
to the type of decoration and its execution.

This assemblage shows moderate variation in terms 
of the decorative motifs used. Five groups of ornament 
type were identified. The most frequently represented 
are plant and architectural motifs, as well as plain 
glazed surfaces. Geometric and figural decoration is less 
common. Identifying the type of decoration on 870 tile 
fragments proved impossible because of their small size, 
whilst 718 fragments (31.5% of the assemblage) represent 
the remains of the tiles’ heat-retaining cavities. 
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Ryc. 100. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, kafle, wybór: kafle naczyniowe (fot. 1–3), kafle płytowe (fot. 4–15), fot. Joanna Dąbal.

Fig. 100. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12, stove tiles assortment: vessel tiles (1–3), panel tiles (4–15). Photo by Joanna Dąbal.
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Kafle z ornamentem roślinnym
Ornament roślinny wyróżniono na 926 fragmentach 

kafli (40,7% zbioru). Ze względu na niewielką powierzch-
nię pozyskanych ułamków kafli, wobec 854 fragmentów 
nie udało się uściślić rodzaju dekoracji roślinnej. Poza 
fragmentami profilowanych obramień lic oraz szczątko-
wo zachowanym, występującym w wielu odmianach or-
namentem roślinnym w postaci gałązek roślin i kwiatów, 
współwystępującym z taśmami (jak w przypadku orna-
mentu roślinno-wstęgowego), nie udało się bliżej rozpo-
znać kafli z tego zbioru. Poza jednym egzemplarzem szkli-
wionym na niebiesko i biało, pozostałe kafle pokryto szkli-
wem zielonym na warstwie angoby. Wśród motywów deko-
racyjnych wyróżniono: goździkowy (63 fragmenty), bukiet 
kwiatów w wazie (4 fragmenty), bukiet kwiatów w wian-
ku (1 fragment), dekorację w postaci liścia akantu (1 frag-
ment), maureskę (3 fragmenty) (ryc. 99:2–4; 100:5, 8–11). 
Dekorację roślinną uzyskano w technice reliefu, odciska-
jąc płytkę w odpowiednio ukształtowanej formie. 

Kafle z dekoracją roślinną pokryte szkliwem zie-
lonym stanowiły popularną grupę wyrobów w okresie 
od 2. połowy XVI do XVII wieku, a nawet do 1. poło-
wy XVIII wieku. Ornament goździkowy jest charakte-
rystyczny dla XVII-wiecznych wyrobów. W 1. połowie 
XVII wieku bardzo często na ich powierzchni umiesz-
czano kompozycję bukietu kwiatów w wazie pod arkadą. 
Popularnym rozwiązaniem były również bukiety składa-
jące się z goździka, tulipana, róży, granatu (lub maków-
ki), a także bukiety w wianku, w medalionie, w płycinie. 
W 2. połowie XVII wieku motyw goździka, często w od-
mianie silnie stylizowanej, wciąż był chętnie stosowany 
w ornamencie typu kontynuacyjnego, tworzonego z kilku 
złożonych ze sobą kafli. W tym przypadku kompozycję 
dekoracji pieca należało oceniać z perspektywy większej 
płaszczyzny, nie przez pryzmat pojedynczego wyrobu. 
Kafle z wymienionymi wyżej przedstawieniami są popu-
larne wśród znalezisk z Polski Północnej. Znane egzem-
plarze pochodzą m.in. z Gdańska, Elbląga, Malborka, 
Fromborka i datowane są na połowę XVII wieku (m.in. 
Dąbrowska 1987, katalog il. 217; 2007: 155; Kilarska, 
Kilarski 2009: 83–106; Babińska 2009: 396; Pospieszna 
1994: 285, 288; 2013: 181–198). Egzemplarze kafli z tego 
rodzaju dekoracją znane są również z Warszawy (Świe-
chowska 1955: 171, ryc. 33, 42).

Maureska stanowi płaszczyznowy ornament o moty-
wach splecionych wici roślinnych, stylizowanych kwiatów, 
liści lub łodyg w układzie symetrycznym i wypełniającym 
szczelnie dekorowaną powierzchnię. Kafle z tego typu de-
koracją charakterystyczne są dla zabytków gdańskich z po-
czątku i pierwszej połowy XVII wieku. Kafle tego rodzaju po-
jawiają już w 2. połowie XVI wieku, natomiast popularność 
uzyskują pod koniec tego stulecia i w 1. połowie XVII wie-
ku. Często na kaflach płytowych ten typ dekoracji współwy-
stępuje z ornamentem okuciowym (Szczepanowska 2010: 
106). Ornament maureski występuje w wielu odmianach 
(por. Kilarska, Kilarski 2009: 77–83; Pospieszna 2013: 
142–143, 171–176). Na omawianym stanowisku wyróż-
niono kafle, w których zwoje roślin tworzyły w narożniku 

Tiles with plant motifs
Plant ornament was noted on 926 stove-tile fragments 

(40.7% of the whole assemblage). The small size of the 
sherd surfaces meant that in 854 instances the specific 
type of plant motif could not be identified. With the 
exception of profiled rim fragments and the scant remains 
of various types of plant designs consisting of stems and 
flowers, sometimes occurring in bands (as in the case 
of plant-and-ribbon motifs), the tiles in this assemblage 
could not be identified in any greater detail. Other than 
one specimen glazed in blue and white, the rest of the 
tiles were coated with green glaze applied over a layer 
of slip. Among the designs recognised were: carnation 
motifs (63 fragments), vases of flowers (4 fragments), 
wreaths (1 fragment), acanthus leaves (1 fragment), and 
Moresque ornament (3 fragments) (Figs. 99:2–4; 100:5, 
8–11). Plant decoration was modelled in relief by pressing 
the tile into an appropriately shaped mould. 

Green-glazed stove tiles decorated with plant motifs 
were popular from the latter half of the 16th century to the 
17th century, and even in the first half of the 18th century. 
Carnation motifs are characteristic of 17th-century 
tiles. In the first half of the 17th century stove tiles were 
very often embellished with compositions consisting of 
a bouquet of flowers in a vase, depicted beneath an arch. 
Other popular designs included a bouquet comprising 
a carnation, a tulip, a rose, and a pomegranate (or poppy 
seed head), as well as a bouquet bounded by a wreath, 
a medallion, or a panel. In the latter half of the 17th 
century the carnation motif, often in highly stylised form, 
was still widely used in running designs made up of 
several contiguous tiles. In this instance stove decoration 
should be considered from the perspective of a larger 
surface area than that represented by a single tile. 
Tiles featuring the designs listed above are commonly 
found at sites in northern Poland. Known examples 
dating from the mid-17th century have been recorded 
in Gdańsk, Elbląg, Malbork and Frombork (Dąbrowska 
1987, catalogue il. 217; 2007: 155; Kilarska &Kilarski 
2009: 83–106; Babińska 2009: 396; Pospieszna 1994: 
285, 288; 2013: 181–198). Examples of stove tiles with 
this type of decoration have also been noted in Warsaw 
(Świechowska 1955: 171, ryc. 33, 42).

Moresque patterns consist of densely packed motifs 
of intertwined plant tendrils, stylised flowers, foliage and 
stems symmetrically laid out across the decorated surface. 
Stove tiles featuring this type of ornament are typical of 
those found in Gdańsk dating from the first half of the 
17th century. They first appear in the latter half of the 
16th century, gaining greater popularity by the end of that 
century and in the first half of the 17th century. On panel 
tiles, this type of decoration is often seen in conjunction 
with strapwork motifs (Szczepanowska 2010: 106). There 
are many variants of Moresque designs (see Kilarska 
& Kilarski 2009: 77–83; Pospieszna 2013: 142–143, 
171–176). Stove tiles recovered from Wisłoujście include 
examples where plant scrolls form heart motifs at the tile 
corners, with a trefoil leaf filling the corner space (Fig. 99:4). 
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płytki motyw serca, a sam narożnik wypełniał trójdzielny  
liść (ryc. 99:4). Poza Gdańskiem (Babińska 2009: 395–
396; Kilarska 1989: 13; Kilarska, Kilarski 2009: 78–79; 
Szczepanowska 2010: 104–106) kafle z maureską zna-
ne są także z Malborka (Pospieszna 2013: 174, kat. 188), 
Elbląga (Fonferek, Marcinkowski, Sieńkowska 2012: 72–
73), Warszawy, Pucka (Dąbrowska 2007: 146, 150), Kra-
kowa (Moskal 2012: 220–225), Biecza (Ślawscy 1994: 
216, 226–227), Krupem (Hunicz 1971: 343, 349–350), 
Stargardu (Majewski 2015:213–214, 217) i stanowią po-
pularną dekorację wśród XVII-wiecznych kafli płytowych. 

Kafle z ornamentem architektonicznym
Ornament architektoniczny wyróżniono na 268 frag-

mentach (11,7% zbioru). Wszystkie kafle były pokryte 
szkliwem zielonym. Do grupy ornamentu architektonicz-
nego zaliczono kafle zdobione motywem kasetonu (225 
fragmentów), kafle gzymsowe profilowane (9 fragmen-
tów) oraz kafle z dekoracją okuciową (33 fragmenty). Wy-
różniono również 1 fragment kafla z motywem plisowania 
(lambrekinu).

 Kaseton jest charakterystyczny wśród motywów rene-
sansowych, zarówno wczesnych, jak i późnych. Występu-
je na kaflach płytowych pochodzących z różnych stanowisk 
z całej Polski z okresu od połowy XVI wieku do 1. połowy 
XVII w. (m.in. Dąbrowska 1987, katalog il. 187; Dymek 
1993: 37; Wawrzyniak 2003: 203–207; Kowalska 2007: 
27; Babińska 2009: 394–395; Kilarska, Kilarski 2009: 
59–60; Szczepanowska 2010: 109–1104; Moskal 2012: 
178–181; Kwiatkowski, Majewski 2012: 123; Pospieszna 
2013: 108–118; Majewski 2015: 214–215, 219). 

Kafle tego typu mają formę płytki obwiedzionej pla-
styczną ramką. W części centralnej lica znajduje się czwo-
rokątne wgłębienie, prostokątne lub zbliżone do kwadra-
towego (5 fragmentów), lub też rodzaj niecki, czyli koliste-
go wgłębienia, wokół którego najczęściej rozchodzi się pe-
rełkowanie i kimation5. Inną odmianą jest kaboszon, sta-
nowiący formę wypukłą (okrągłą lub podłużną owalną 
w przypadku kafli narożnych)6. W narożnikach kafli tego 
typu zaobserwować można dodatkowe zdobienie w posta-
ci gałązek roślin, drobnych pąków kwiatowych, rzadziej 
owoców dębu. Tych kafli wyróżniono 220 fragmentów 
(ryc. 100:4, 6–7). 

Kafle gzymsowe profilowane stanowią popularne roz-
wiązanie wśród kafli gdańskich. Ich obecność odnotowano 
także w zbiorach kafli z innych stanowisk. Lico kafli cha-

4 Tam przywołane liczne analogie dla kafli z dekoracją kasetonową. 
5 W Czechach kafle te występują pod nazwą zwierciadlane. Znane 

przykłady pochodzą m.in. z Pragi, Opawy (Pavlík, Vitanovský 
2004: 304, 430–431; Krasnokutská 2005: 46–47, 51). Kimation 
to rodzaj ciągłego ornamentu składającego się ze stylizowanych 
liści. Występuje w odmianie doryckiej (liście czworoboczne), 
jońskiej (wole oczy) i lesbijskiej (liście sercowate i lancetowate) 
(Krajewski 1974: 269). 

6 Kaboszon – określenie stosowane przede wszystkim w jubi-
lerstwie. Oznacza kamień mający szlif o formie obłej (kulistej, 
półkulistej, elipsoidalnej). Tę formę popularnie stosowano w or-
namentyce renesansu i baroku (Kubalska-Sulkiewicz, Bielska-
Łach, Manteuffel-Szarota 2003: 168). 

Outside Gdańsk (Babińska 2009: 395–396; Kilarska 1989: 
13; Kilarska & Kilarski 2009: 78–79; Szczepanowska 
2010: 104–106), stove tiles featuring Moresque designs 
have also been noted in Malbork (Pospieszna 2013: 174, 
kat. 188), Elbląg (Fonferek, Marcinkowski & Sieńkowska 
2012: 72–73), Warsaw, Puck (Dąbrowska 2007: 146, 
150), Kraków (Moskal 2012: 220–225), Biecz (Ślawscy 
1994: 216, 226–227),  Krupe (Hunicz 1971: 343, 349–
350) and Stargard (Majewski 2015:213–214, 217); they 
were a popular decorative device on 17th-century panel 
tiles. 

Tiles with architectural motifs
Architectural motifs were noted on 268 fragments 

(11.7% of the assemblage). All of these tiles were green-
glazed. This category of ornament consists of stove tiles 
featuring coffer designs (225 fragments), profiled cornice 
tiles (9 fragments) and tiles embellished with strapwork 
(33 fragments). One tile fragment featuring a motif of 
drapery (lambrequin) was also identified.

Coffering is a characteristic design of both the early 
and late Renaissance period. It appears on panel tiles 
discovered at various sites throughout Poland in contexts 
dating from the mid-16th to the first half of the 17th 
century (e.g. Dąbrowska 1987, catalogue il. 187; Dymek 
1993: 37; Wawrzyniak 2003: 203–207; Kowalska 2007: 
27; Babińska 2009: 394–395; Kilarska & Kilarski 2009: 
59–60; Szczepanowska 2010: 109–1104; Moskal 2012: 
178–181; Kwiatkowski & Majewski 2012: 123; Pospieszna 
2013: 108–118; Majewski 2015: 214–215, 219). 

Stove tiles of this type are framed by a border 
moulded in relief. The face of the tile features either 
a square or rectangular recess in the centre (5 fragments), 
or a circular hollow, bordered by radiating bead-and-
reel and cymatium moulding.5 An alternative, convex 
variation comes in the form of a cabochon (round or oval 
in the case of corner tiles).6 The corners of these tiles 
feature additional decoration in the form of plant stems, 
small flower buds, or more rarely acorns. This type of tile 
is represented by 220 fragments (Fig. 100:4, 6–7).

Profiled cornice tiles are commonly found in Gdańsk. 
They have also been noted in tile assemblages from other 
sites. The tile face has a distinctive S-shaped profile (Fig. 
99:5). They are dated to between the latter half of the 16th 
century to the first half of the 17th century (Babińska 
2009: 394–395; Szczepanowska 2010: 117). A cornice 

4 Numerous examples of coffered tiles are given therein. 
5 In the Czech Republic these are referred to as mirrored tiles. 

Known examples include specimens from Prague and Opava 
(Pavlík & Vitanovský 2004: 304, 430–431; Krasnokutská 2005: 
46–47, 51). Cymatium is a type of continuous ornament com-
posed of stylised foliage. It occurs in Doric (quatrefoil leaves), 
Ionic (egg-and-dart) and Lesbian (heart-shaped and lanceolate 
leaves) varieties (Krajewski 1974: 269).

6 Cabochon – a term used primarily in jewellery. It denotes a gemstone 
which has been shaped and polished to produce a rounded convex 
form (spherical, half-round, ellipsoidal). This form was widely used 
as a decorative motif in the Renaissance and Baroque (Kubalska-
Sulkiewicz, Bielska-Łach & Manteuffel-Szarota 2003: 168).
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rakteryzuje się esowatym ukształtowaniem profilu (ryc. 
99:5). Chronologię wyrobów umieszcza się w okresie od 
2. połowy XVI do 1. połowy wieku XVII (Babińska 2009: 
394–395; Szczepanowska 2010: 117). Omawiany typ kafla 
gzymsowego znany jest również z Malborka, jednakże jego 
chronologię określono na 1. ćwierć XVI wieku (Pospieszna 
2013: 82). Z terenu Gdańska nie są jak dotąd znane egzem-
plarze o chronologii sprzed 2. połowy XVI wieku. 

Pod koniec XVI wieku na kaflach renesansowych po-
jawia się dekoracja okuciowa. Współwystępując z dekora-
cją roślinną, najczęściej w formie maureski, tworzyła zwar-
tą kompozycję na powierzchni lica. W kaflach narożnych 
bardzo często ornament okuciowy współwystępował z mo-
tywem muszli wypełniającej wnękę (por. np. Świechowska 
1955, ryc. 38; Pospieszna 2013: 187, kat. 206). Z uwagi 
na stan zachowania powierzchni kafli w omawianym zbio-
rze nie udało się określić całości kompozycji lic kafli, a je-
dynie wyróżnić pojedyncze elementy tworzące omawiany 
ornament (ryc. 99:6–7; 100:12, 15). 

Pojawienie się dekoracji okuciowej na kaflach stano-
wi przykład przenoszenia rozwiązań spotykanych w kowal-
stwie na wyroby garncarskie. Wśród przedstawień umiesz-
czano motywy krat, okuć drzwi, kufrów, wygiętych prętów 
i łączących je nitów. Motywy dekoracyjne stosowane na ka-
flach często odpowiadają tendencjom uwypuklającym się 
w architekturze czy metalowym rzemiośle artystycznym 
danego okresu. Rozpowszechnienie dekoracji okuciowej 
miało miejsce w 1. połowie XVII wieku (Szczepanowska 
2010: 106; Pospieszna 2013: 178–179, 183, 187).

Kafle gzymsowe zdobione motywem plisowania (lam-
brekinu) datuje się na 1. połowę XVII wieku. Ten rodzaj 
dekoracji (ryc. 100:13) nie jest często spotykany w zbio-
rach kafli gdańskich. Do analizy porównawczej posłużyły 
materiały z Malborka (Kilarska, Kilarski 2009: 78, ryc. 47; 
Pospieszna 2013: 140–141, 169).

Kafle z ornamentem figuralnym 
Ornament figuralny zaobserwowano na 3 kaflach 

(0,13% zbioru) zachowanych w niewielkim stopniu. Wszyst-
kie pokryto szkliwem zielonym. Wśród motywów odczyta-
no przedstawienie putto, ptaka oraz konia (ryc. 100:14). 
Stan zachowania uniemożliwił wskazanie bezpośrednich 
analogii, jednakże na podstawie cech technologicznych oraz 
stylistycznych chronologię kafli określono na XVII wiek. 

Kafle z ornamentem geometrycznym
Ornament geometryczny wyróżniono na 74 fragmen-

tach kafli XX-wiecznych (3,25% zbioru). Kafle wyko-
nano z glin szamotowych, w przełamie uzyskały one ko-
lor kremowo-żółto-biały. Na kaflach tych zaobserwowano 
dwa motywy dekoracyjne: motyw wycinanki z kratowni-
cą, pokryty szkliwem koloru brązowego (34 fragmenty, ryc. 
99:8–10; 101:5) oraz układ romboidalnej kratownicy po-
kryty szkliwem koloru żółtego (40 fragmentów, ryc. 101:6). 
Lico pierwszego z wymienionych kafli wypełniała ryta 
kratownica, na której umieszczono wycinankę, tworzącą 
kształt czteropłatkowej rozety wpisanej w okrąg. Krawę-
dzie rozety były nierówne, ząbkowane. Na trzech kaflach 

tile of this type has also been recorded in Malbork, 
although in this instance it was dated to the first quarter 
of the 16th century (Pospieszna 2013: 82). No examples 
pre-dating the latter half of the 16th century have thus 
far been noted in Gdańsk. 

By the late 16th century strapwork had begun 
to appear on Renaissance stove tiles. It was used in 
combination with plant motifs, usually in the form of 
Moresque designs, to create compact patterns covering 
the tile surface. On corner tiles strapwork was very often 
used in conjunction with a recessed shell motif (see, 
for example, Świechowska 1955: ryc. 38; Pospieszna 
2013: 187, kat. 206). The state of preservation of the tile 
surfaces in this assemblage precluded identification of 
whole compositions on the face of a tile; only individual 
elements constituting parts of a complete pattern could 
be made out (Figs. 99:6–7; 100:12, 15). 

The appearance of strapwork on tiles provides an 
example of designs used in metalwork being transferred 
to ceramics. Motifs include representations of grilles, 
door and chest fittings, curved rods and connecting 
rivets. Decorative motifs used on tiles often reflect trends 
in architecture or metalwork of the period. Strapwork 
became increasingly widespread in the first half of the 
17th century (Szczepanowska 2010: 106; Pospieszna 
2013: 178–179, 183, 187). Cornice tiles adorned with 
drapery motifs (lambrequin) are dated to the first half 
of the 17th century. This type of decoration (Fig. 100:13) 
is seldom encountered in stove-tile assemblages from 
Gdańsk. Comparative analysis was carried out using 
finds from Malbork (Kilarska & Kilarski 2009: 78, 
ryc. 47; Pospieszna 2013: 140–141, 169).

Tiles with figural motifs
Figural decoration was noted on three small fragments 

of green-glazed tiles (0.13% of the assemblage). Depictions 
of a putto, a bird and a horse were recognised among the 
motifs (Fig. 100:14). Finding any direct parallels of these 
tile fragments was not possible because of the state in 
which they survive; however, based on technological and 
stylistic features they were dated to the 17th century.

Tiles with geometric motifs
Geometric motifs were observed on 74 20th-century 

stove-tile sherds (3.25% of the whole assemblage). These 
tiles, made of grog clay, have a whitish-grey/cream-
coloured fabric. Two motifs were noted on them: an 
openwork and lattice design coated with brown glaze (34 
fragments, Figs. 99:8–10; 101:5) and a diamond lattice 
pattern coated with yellow glaze (40 fragments, Fig. 
101:6). The face of the first of these tiles is covered by an 
incised lattice overlain by an openwork motif in the form 
of a four-petal rosette within a circle. The edges of the 
rosette are serrated. Remnants of a manufacturer’s stamp 
are visible on the underside of three of the tile sherds 
(Fig. 99:8–10). One of the incomplete stamps reads: ‘(…) 
SNIA PRA KAFEL’ (Fig. 99:10). It was not possible to 
identify where these tiles had been made because of the 
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w części spodniej zachowały się szczątkowo ślady stempli  
produkcyjnych (ryc. 99:8–10). Odczytano niekomplet-
nie napis: „(…) SNIA PRA KAFEL” (ryc. 99:10). Z uwa-
gi na stan ich zachowania nie udało się zidentyfikować 
miejsca wytworzenia wyrobów. Dla kafli z motywem wyci-
nanki i kratownicy w dwu odmianach analogii dostarczy-
ły materiały znajdujące się w kolekcji Muzeum Zamkowe-
go w Malborku (Pospieszna 2013: 381). 

Na podstawie cech technologicznych i stylistycznych 
oraz kontekstu pozyskania materiału chronologię kafli 
określono na 1. połowę XX wieku, ze wskazaniem na lata 
30. XX w7. 

Kafle o licu gładkim8

Ornament w formie lica gładkiego pokrytego szkliwem 
zaobserwowano na kaflach z końca XIX wieku i XX-wiecz-
nych. Wyróżniono go na 158 fragmentach (6,94% zbioru). 
Lico kafli pokryto szkliwem białym (53 fragmenty), nakra-
pianym szkliwem kremowym (86 fragmentów) lub brą-
zowym (19 fragmentów) (ryc. 101:1–4, 7). Kafle o gład-
kim licu szkliwione na biało mogą pochodzić z tzw. pieców 
berlińskich, czyli pieców o prostej bryle, najczęściej dwu-
skrzyniowych, budowanych z gładkich kafli, z dekoracyj-
nym zwieńczeniem. Kafle tego typu produkowano w fabry-
kach na terenie dawnych Prus i Pomorza w 2. połowie XIX 
do XX wieku (por. Semków, Wojnowska 2007: 193–195; 
2010: 27–29). 

Interesującym zagadnieniem dla kafli tej kategorii 
jest stemplowanie wyrobów. Na dwóch kaflach z omawia-
nej grupy w części spodniej zaobserwowano stemple pro-
dukcyjne. Na jednym z fragmentów (kat. 1076) wyróżnio-
no przedstawienie dwóch statków z masztami, ujętych 
w polu ośmioboku. Wysokość znaku wynosi 43 mm, sze-
rokość 34 mm. Opisany stempel wykonano na kaflu szkli-
wionym na biało (ryc. 99:11). Na innym kaflu, pokrytym 
szkliwem żółtym nakrapianym, w części spodniej umiesz-
czono znak „S” w otoku, a obok napis „KAFEL”. Na do-
tychczasowym etapie studiów nie udało się ustalić pocho-
dzenia wyrobów9. 

Kafle o licu gładkim były popularne w XX wieku, a na 
terenach wsi stosowane jeszcze w 2. połowie XX wieku 
do dnia dzisiejszego. W literaturze przedmiotu nie stano-
wią one jak dotąd celu badań, ale podejście badawcze do 
młodego materiału kaflarskiego coraz wyraźniej się zmie-

7 Kafle z Malborka datowane są na lata 60. XX wieku. Na stanowi-
sku Twierdza Wisłoujście, na podstawie miejsca pozyskania mate-
riału i stratygrafii tej części stanowiska ustalono, że kafle musiały 
powstać do lat 30. XX wieku, kiedy to nastąpiło zburzenie budyn-
ku, z funkcjonowaniem którego powiązano ten zespół kafli. 

8 Zdecydowano się wyróżnić grupę kafli z licem gładkim szkliwio-
nym jako odrębną grupę ornamentu. Uznano, że szkliwo i jego 
barwa stanowi o dekoracyjności kafli, stąd odrzucono kategorię 
określoną jako „kafle gładkie niezdobione”. 

9 Stemple produkcyjne, tak jak kafle z XIX i XX wieku, nie były 
jak dotąd przedmiotem wnikliwych studiów materiałoznaw-
czych. Zmianę w tym zakresie przyniosły badania i publikacje 
J. Semków, W. Wojnowskiej (2007) oraz B. Pospiesznej (2013). 
W ww. publikacjach nie odnaleziono podobieństw do stempli 
wyróżnionych na stanowisku Twierdza Wisłoujście. Poszukiwa-
nia w tym zakresie są kontynuowane. 

fragmentary condition in which they survive. Analogies 
for those featuring an openwork and lattice design were 
found among the collections of Malbork Castle Museum 
(Pospieszna 2013: 381). 

Technological and stylistic features, as well as the 
find context of these materials, suggests that the tiles 
date from the first half of the 20th century, most likely 
from the 1930s.7 

Smooth-faced tiles8

Decoration in the form of glazing on smooth-faced 
stove tiles was noted on late 19th- and 20th-century 
specimens. A total of 158 fragments (6.94% of the 
assemblage) was decorated in this manner. The tile 
face was either coated with white glaze (53 fragments), 
speckled cream-coloured glaze (86 fragments) or brown 
glaze (19 fragments) (Fig. 101:1–4, 7). White-glazed, 
smooth-faced tiles may have come from ceramic heaters 
known as Berlin stoves, which were simple in form, most 
often double-chambered, built of smooth tiles and topped 
with a decorative crown. Tiles of this type were made in 
factories in Prussia and Pomerania from the latter half of 
the 19th to the 20th century (see Semków & Wojnowska 
2007: 193–195; 2010: 27–29).

An interesting issue concerning this category of 
tiles is that of markings. Two of the tiles in this group 
feature a manufacturer’s stamp on the underside. 
A representation of two ships with masts enclosed within 
an octagon was identified on one of the tile sherds (Cat. 
No. 1076). This image, stamped on a white-glazed stove 
tile, is 43 mm high and 34 mm wide (Fig. 99:11). Another 
tile, coated with speckled yellow glaze, is stamped on 
the underside with a ringed letter ‘S’ next to the word 
‘KAFEL’. Thus far it has not proved possible to identify 
the provenance of these tiles.9

Smooth-faced stove tiles were popular in the 20th 
century, their use in rural areas continuing into the 
latter half of the 20th century and up to the present 
day. They are not a subject of research in the literature, 
but attitudes towards the study of recent tile materials 
are noticeably changing. Examples of stoves made 
from smooth tiles have been collated by J. Semków, 
W. Wojnowska (2007, 2010), B. Pospieszna (2010, 2013), 
W. Chodkowska (2010), E. Czaplińska-Stec (2010) and 
E. Bimler-Mackiewicz (2010).

7 The tiles from Malbork are dated to the 1960s. The area and 
contexts from which the tiles at Wisłoujście Fortress were 
recovered indicate that they must have been made by the 1930s, 
when the building from which these tiles came was demolished. 

8 It was decided that smooth-faced, glazed tiles should be 
classified as a distinct group of decorated tiles. The glaze and 
its colour were deemed to be decorative, hence the rejection of 
a ‘plain, undecorated tile’ category. 

9 Manufacturers’ stamps, like 19th- and 20th-century tiles, had 
not previously been studied in detail. This changed with the 
research published by J. Semków & W. Wojnowska (2007) and B. 
Pospieszna (2013). No parallels were found in these publications 
for the stamps identified on the tiles from Wisłoujście Fortress. 
The search for analogies is ongoing. 
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Stove parts
Nine component parts of tiled stoves were identified 

in this assemblage. They comprise: flue spigot remains 
(5 fragments), border tiles (2 fragments) and decorative 
stove crowns (2 fragments). Five fragments of ceramic 
flue spigots, which connected the stove to the flue pipe, 
were identified (Fig. 101:8–9). Their diameters ranged 
from 11 to 14 cm. They were deemed to date from the 
16th–18th centuries. Ceramic stove pipes are mentioned 
in the analysis of some assemblages: A. Marciniak-Kajzer 
(2010: 84), E. Roth- Heege (2012: 311–312). Fragments 
of flue spigots have also been recorded at other sites in 
Gdańsk, such as Wałowa/Stara Stocznia and Św. Ducha 
68. These were found in isolation or as several specimens 
(Szczepanowska 2012; 2015: 7).

Border tiles were used to accentuate the individual 
tiers of a stove. Border tiles recovered from Wisłoujście 
Fortress were either green- or white-glazed. Green 
glaze was applied to plant motifs and white glaze to 
smooth-faced tiles. They were dated to the 17th and 18th 
centuries respectively. 

The first of the ornamental stove finials is made of 
unglazed bisque ware. The top of this element features 
plant decoration in the form of a frieze consisting of 
a flower bud and a seven-petalled leaf (palmette) in 
alternating sequence. The base of the piece is embellished 
by a running pattern of alternate heart-shaped and trefoil 
leaves (Fig. 101:11). The extant portion of the finial is 
42 cm long and 16.5 cm high. The second fragment of 
stove crown features a frieze comprising an alternating 
sequence of ovate and lanceolate leaves reminiscent of 
the egg-and-dart motif seen on cymatium moulding (see 
the crown of the stove in Pospieszna 2013: 413). This 
crown was coated with a yellow-brown speckled glaze (Fig. 
101:10). Its technological and stylistic features suggest that 
it dates from the late 19th or early 20th century (1930s).

Tile recovery context
The stove-tile assemblage under discussion was 

recovered from several dozen archaeological strata, 
including levelling layers, identified at the excavated site. 
Information regarding large numbers of tile fragments 
recovered from a single context, the location where 
the earliest tiles were found, and tiles discovered in 
sealed contexts, is potentially useful in the spatial and 
chronological analysis of a site. With these criteria in 
mind, particular attention was paid to the following 
contexts: the backfill of a well (layer: 120, feature: 119), 
a layer of destruction debris (layer: 37), the backfill of 
a cellar (layer: 296), layers 254 and 341 and the backfill 
of a basement below the Ring of Casemates (trench 14). 

The backfill of the well (layer: 120, feature: 119) 
yielded 129 tile sherds dating from the late 19th and early 
20th centuries. This collection comprised 43 fragments of 
stove-tile heat-retaining cavities, the remainder consisting 
of smooth-faced panel-tile fragments coated with white, 
speckled yellow or brown glaze. This group of tiles can be 
regarded as homogeneous in technological and chronological 

nia. Wyobrażenie o piecach budowanych z kafli gład-
kich umożliwiają przykłady pieców zebrane przez J. Sem-
ków, W. Wojnowską (2007, 2010), B. Pospieszną (2010, 
2013), W. Chodkowską (2010), E. Czaplińską-Stec (2010), 
E. Bimler-Mackiewicz (2010). 

 
Elementy pieca
W zbiorze wyróżniono 9 elementów pieca, na któ-

re składają się: pozostałości czopów pieca (5 fragmen-
tów), listwy (2 fragmenty) oraz dekoracyjne zwieńcze-
nia pieców (2 fragmenty). Wyróżniono 5 fragmentów 
czopów stanowiących ceramiczne łączniki przewodów 
kominowych (ryc. 101: 8–9). Średnica wyrobów wyno-
si od 11 do 14 cm. Chronologię materiału określono na 
XVI–XVIII wiek. Ceramiczne rury piecowe wymieniają 
w analizowanych zbiorach: A. Marciniak-Kajzer (2010: 
84), E. Roth-Heege (2012: 311–312). Fragmenty czopów 
piecowych znane są również z innych stanowisk w Gdań-
sku, np. Wałowa/Stara Stocznia czy Św. Ducha 68. Wy-
roby te występują pojedynczo lub w ilości kilku egzem-
plarzy (Szczepanowska 2012; 2015: 7).

Listwy piecowe umieszczane były w piecu dla zaak-
centowania przejścia pomiędzy poszczególnymi kondygna-
cjami. Listwy z omawianego stanowiska pokryto szkliwem 
zielonym i białym. Szkliwo zielone położono na dekorację 
roślinną, a białe na lico gładkie. Chronologię listew okre-
ślono kolejno na XVII i XVIII w. 

Pierwsze z dekoracyjnie wykonanych zwieńczeń pie-
ca wykonano z gliny biskwitowej, bez szkliwienia. W gór-
nej części elementu wykonano dekorację roślinną w formie 
fryzu, składającego się z pąku kwiatowego i 7-płatkowego 
liścia (palmety), mijających się naprzemiennie. W części 
dolnej zastosowano ornament ciągły składający się naprze-
miennie z sercowatych i trójdzielnych liści (ryc. 101:11). 
Długość zachowana zwieńczenia wynosi 42 cm, wysokość 
16,5 cm. Drugi fragment zwieńczenia posiada fryz skła-
dający się naprzemiennie z owalnych i lancetowatych li-
ści w typie kimationu jońskiego (jajownik – wole oczy, por. 
zwieńczenie pieca w Pospieszna 2013: 413). Zwieńcze-
nie pokryto nakrapianym szkliwem żółto-brązowym (ryc. 
101:10). Na podstawie cech technologicznych oraz styli-
stycznych chronologię materiału określono na koniec XIX 
i początek XX wieku (do lat 30.). 

Kontekst pozyskania kafli 
Omawiany zbiór kafli pozyskano łącznie z kilkudzie-

sięciu jednostek stratyfikacyjnych wyznaczonych na bada-
nym stanowisku, w tym także z warstw niwelacyjnych. Do 
analizy przestrzenno-chronologicznej stanowiska przydatne 
mogą się okazać informacje dotyczące większej liczby kafli 
z danego kontekstu, informacje dotyczące miejsca znalezie-
nia najstarszych kafli oraz kafle z zamkniętych kontekstów. 
W świetle powyższych kryteriów uwagę zwrócono na nastę-
pujące jednostki: zasypisko studni (warstwa: 120, obiekt: 
119), warstwa destrukcyjna (warstwa: 37), warstwa zasy-
piskowa piwniczki gospodarczej (warstwa: 296), warstwy 
254 i 341 oraz zasypisko piwnicy Wieńca (wykop 14). 
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Ryc. 101. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, kafle i elementy pieca, wybór: kafle płytowe (fot. 1–7), czopy piecowe (fot. 8–9), 
zwieńczenia pieców (fot. 10–11), fot. Joanna Dąbal.

Fig. 101. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12, stove tiles and stove elements assortment: panel tiles (1–7), stove plugs (8–9), stove 
crowings (10–11). Photo by Joanna Dąbal.
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Z zasypiska studni (warstwa: 120, obiekt: 119) pozy-
skano 129 fragmentów kafli, których chronologię określono 
na koniec XIX i początek XX wieku. W tym zbiorze 43 ele-
menty stanowiły fragmenty komór grzewczych kafli płyto-
wych, a pozostałą liczbę kafle płytowe o licu gładkim pokry-
tym szkliwem białym, żółtym nakrapianym lub brązowym. 
Zbiór kafli określić należy jako jednorodny technologicznie 
i chronologicznie. Studnia pełniła funkcję ujęcia wody dla 
mieszkańców domków oficerskich na terenie Wieńca For-
tu Carré. Chronologię obiektu określono na ostatnią ćwierć 
XVIII wieku. W oparciu o chronologię źródeł ruchomych 
zasypanie studni nastąpiło w latach 1875–1895, korela-
cja tych danych ze źródłami pisanymi pozwala uściślić mo-
ment zdeponowania kafli w studni na rok 1889. 

Z warstwy 37, interpretowanej jako destrukcyjna, po-
zyskano 44 fragmenty kafli płytowych, wśród których 21 
stanowiło pozostałość kołnierzy, a pozostałą liczbę ka-
fle o licach gładkich, pokrytych szkliwem białym, brą-
zowym i żółtym z nakrapianiem. Chronologię kafli okre-
ślono na koniec XIX–początek XX wieku. Z warstwy 37 
pochodzi również kafel wieńczący, wykonany z gliny bi-
skwitowej, zdobiony ornamentem roślinnym. Warstwa 
37 wiąże się z funkcjonowaniem murowanego budynku 
mieszkalnego, powstałego pod koniec XVIII wieku (po 
1765–przed 1800 r.). W skład przestrzeni tego budynku 
wchodził piec założony na planie prostokąta, z którego 
zachowała się gliniana podstawa. Warstwa 37 ze wzglę-
du na zachowane ślady spalenizny interpretowana jest 
jako warstwa związana ze zniszczeniem pieca, które na-
stąpiło prawdopodobnie po I wojnie światowej. 

Z warstwy 296 pozyskano 1 fragment kafla płytowe-
go pokrytego szkliwem zielonym, o dekoracji roślinnej. 
Chronologię kafla określono na XVII wiek. W warstwie 
zarejestrowano również 1 fragment ceglanego czopa pie-
cowego datowanego na XVI–XVIII wiek. Ceglaną piwni-
cę wzniesiono w XVII wieku na dziedzińcu przed budyn-
kiem koszar. Pełniła ona funkcję gospodarczą. 

Z warstwy 254, interpretowanej jako niwelacyjna, 
pozyskano 3 fragmenty kafli płytowych datowanych na 
XVIII–XX wiek. Wyróżniono dwa fragmenty pokryte 
szkliwem białym, o dekoracji roślinnej oraz fragment ka-
fla o licu gładkim, pokrytym szkliwem białym. Z war-
stwy pozyskano również 3 fragmenty ceramicznych czo-
pów piecowych datowanych na XVI–XVIII wiek. War-
stwa 254 została zarejestrowana w wykopie założonym 
na terenie Szańca Wschodniego. 

Z warstwy 341 pozyskano łącznie 76 fragmentów ka-
fli płytowych datowanych na 2. połowę XVI i XVII wiek. 
Zbiór kafli cechuje duża jednorodność stylistyczna. 
W warstwie pozyskano kafle o dekoracji roślinnej (w tym 
opisywany wcześniej motyw goździka, bukietu w wazie) 
oraz kafle kasetonowe. Warstwa 341 została zarejestro-
wana w wykopie założonym przed Fortem Carré, którego 
eksploracja potwierdziła obecność budynku XIX-wiecz-
nej wartowni, poniżej którego zarejestrowano XVIII-
wieczne warstwy o charakterze niwelacyjnym.

Podczas prac związanych z zabezpieczeniem osunię-
tych ścian wykopu badawczego założonego w latach 60. 

terms. The well, which was dated to the last quarter of the 
18th century, served as a water source for residents of the 
officers’ quarters within the Fort Carré. Artefacts recovered 
from the debris within the well indicate that it was backfilled 
during 1875–1895, whilst the correlation of these findings 
with written records pinpoints 1889 as the year when these 
tiles were deposited in the well.

Layer 37, interpreted as a layer of destruction debris, 
yielded 44 panel-tile fragments, of which 21 represented 
the remains of flanges, and the rest came from smooth-
faced tiles coated with white, brown or speckled yellow 
glaze. These tiles were dated to the late 19th and early 
20th centuries. A bisque ware finial tile decorated with 
plant motifs was also recovered from layer 37. The layer 
in question was associated with a brick residential 
building raised in the late 18th century (post-1765 – pre-
1800). The building featured a stove set on a surviving 
rectangular clay base. Traces of burnt deposits recorded 
in layer 37 resulted in its being interpreted as a layer 
associated with the stove’s destruction, which probably 
took place after the First World War. 

One green-glazed sherd from a panel tile with plant 
ornament was recovered from layer 296. It was attributed 
to the 17th century. A fragment of clay flue spigot dated 
to the 16th–18th century was also recorded in this layer. 
A brick-built cellar was constructed in the 17th century 
in the courtyard preceding the barrack building. It was 
used for utility purposes. 

Layer 254, interpreted as a levelling deposit, yielded 
three fragments of panel tile dated to the 18th–20th 
centuries. They comprised two white-glazed sherds 
decorated with plant motifs and a piece of smooth-faced 
panel tile coated with white glaze. Three fragments of 
ceramic flue spigots dated to the 16th–18th centuries 
were also recovered from this layer. Layer 254 was 
recorded in a trench excavated on the Eastern Sconce. 

A total of 76 panel-tile fragments attributed to the 
latter half of the 16th and 17th centuries was recovered 
from layer 341. This group of tiles exhibits considerable 
stylistic homogeneity. It features specimens embellished 
with plant ornament (including the earlier-mentioned 
carnation motif and vase of flowers) and coffered tiles. 
Layer 341 was recorded in a trench located in front of the 
Fort Carré, and its excavation confirmed the existence 
of a 19th-century guardhouse, overlying an 18th-century 
levelling layer. 

Work carried out in order to shore the subsiding 
walls of an archaeological trench excavated in the 1960s, 
and to clear the entrance to a number of surviving 16th-
century cellars, yielded a homogeneous assemblage of 
25 stove-tile fragments. This collection includes glazed 
bowl-shaped stove tiles dated to the 16th century. 
Their chronology is consistent with the construction of 
the cellars; however, the tiles cannot be linked to the 
presence of a working stove inside these underground 
vaults as there is no evidence of a stove having been built 
there (e.g. there are no mentions in historical records, nor 
did analysis of the walls and floors reveal any evidence).
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XX wieku oraz udrożnieniem wejścia do istniejących XVI- 
wiecznych piwnic pozyskano jednorodny zbiór kafli, liczą-
cy 25 fragmentów. W zbiorze tym znalazły się szkliwione 
kafle naczyniowe miskowe, których chronologię określo-
no na XVI wiek. Chronologia zbioru jest zbieżna z powsta-
niem piwnic, natomiast kafli tych nie można wiązać z funk-
cjonowaniem pieca w ramach tych pomieszczeń piwnicz-
nych ze względu na brak dowodów potwierdzających ich 
budowę w tym miejscu (m.in. negatywna weryfikacja źró-
deł, analiza architektoniczna ścian, posadzek). 

Podsumowanie
W efekcie badań archeologicznych prowadzonych 

w Gdańsku w 2013 i 2014 roku na stanowisku Twierdza 
Wisłoujście (stanowisko 12, AZP 11–44) pozyskano zbiór 
kafli liczący 2275 fragmentów. Przeważającą liczbę stano-
wią pozostałości kafli płytowych. Na podstawie przeprowa-
dzonej analizy ustalono, że omawiany zbiór kafli w zakre-
sie dekoracji i technologii wykonania nie odbiega od zbio-
rów kafli znanych z innych stanowisk z Gdańska. Jednak-
że duża część zespołu kafli z Twierdzy Wisłoujście za-
chowana jest w stopniu niedostatecznym, uniemożliwia-
jącym szersze wnioskowanie o wszystkich rodzajach de-
koracji stosowanych na kaflach płytowych oraz wystroju 
funkcjonujących w danym okresie pieców. Stwierdzić moż-
na natomiast, na podstawie zidentyfikowanych egzempla-
rzy, że kafle z analizowanego zbioru należą do wyrobów ty-
powych i popularnych w omawianym okresie. Na stanowi-
sku wyróżniono pięć grup kafli. Pierwsza to kafle o dekora-
cji roślinnej, datowane w przeważającym stopniu na XVII 
wiek, następnie kafle o dekoracji architektonicznej z 2. po-
łowy XVI–1. połowy XVII wieku, geometrycznej z XX wie-
ku. Kolejno wyróżniono kafle o licu gładkim z okresu ko-
niec XIX–początek XX wieku oraz kafle z dekoracją figu-
ralną zachowane nielicznie (3 fragmenty). Chronologię 
tych ostatnich określono wstępnie na XVII wiek. Wśród 
analizowanej kategorii wyrobów zachowanych jest rów-
nież kilka przykładów ceramicznych czopów piecowych, 
ze śladami użytkowania w postaci okopcenia. Pozyska-
nie kafli na stanowisku Twierdza Wisłoujście, szczególnie 
w ramach wyżej opisanych kontekstów stratygraficznych 
(w tym studnia, piwnice, relikty zabudowy), wskazuje jed-
noznacznie, że piece były użytkowane w Twierdzy. Z prze-
strzennego punktu widzenia, w znaczeniu lokalizacji pie-
ca, cennym odkryciem jest budynek murowany wzniesio-
ny pod koniec XVIII wieku na dziedzińcu Fortu Carré. Re-
likty prostokątnego założenia, którego elementem była gli-
na, zostały zinterpretowane jako pozostałość pieca. Infor-
macje te uzupełniają wiedzę dotyczącą pieców kaflowych 
z terenu Gdańska. 

Kafle znalezione na terenie Twierdzy Wisłoujście po-
szerzają wiedzę na temat kaflarstwa na Pomorzu oraz po-
zwalają na wnioskowanie w zakresie rodzajów dekora-
cji stosowanych na kaflach, cech technologicznych wy-
robów oraz upodobań stylistycznych odbiorców ka-
fli. Z tych względów zbiór kafli jest interesujący badaw-
czo. Należy go również ocenić jako przydatny przy szcze-
gółowej i całościowej analizie stanowiska pod względem 
przestrzenno-funkcjonalnym. 

Summary
Excavations carried out in 2013 and 2014 at 

Gdańsk’s Wisłoujście Fortress (site 12, AZP 11–44) led 
to the recovery of a stove-tile assemblage numbering 
2,275 fragments. The majority represent the remains 
of panel tiles. Analysis revealed that they are similar 
in decoration and manufacturing technique to stove-
tile assemblages from other sites in Gdańsk. However, 
a large proportion of the tile fragments from Wisłoujście 
Fortress are too small to enable wider conclusions to 
be drawn about the full range of designs used on panel 
tiles and the décor of historical tiled stoves. Based on 
the identified specimens it can, however, be determined 
that the tiles in this assemblage were both typical and 
widespread during the period in question. Five tile 
groups were defined based on the excavated fragments. 
The first comprises tiles decorated with plant motifs, the 
majority dated to the 17th century. The next group is 
represented by tiles featuring architectural motifs; these 
were dated to between the latter half of the 16th and the 
first half of the 17th century, tiles with geometric designs 
being dated to the 20th century. The next two groups 
consist of smooth-faced tiles of late 19th- to early 20th-
century date and a few examples of tiles adorned with 
figural motifs (3 fragments). The last of these categories 
was tentatively attributed to the 17th century. The 
assemblage also includes several examples of ceramic 
stove flue spigots with evidence of use in the form of 
soot stains. The discovery of these tiles at Wisłoujście 
Fortress, particularly given their stratigraphic contexts 
(including a well, cellars and relict buildings), clearly 
demonstrates that tiled stoves were used at the fortress. 
The brick building raised in the late 18th century within 
the courtyard of the Fort Carré was a significant discovery 
pointing to the potential location of a tiled stove. A relict 
rectangular, clay base was interpreted as the remains of 
such a stove. These findings further existing knowledge 
about tiled stoves noted in Gdańsk. 

The tiles discovered at Wisłoujście Fortress provide 
a valuable contribution to stove-tile studies in Pomerania 
and allow inferences to be made about the types of 
decoration used on tiles, their technological features and 
the stylistic preferences of the day. It is for these reasons 
that the assemblage is of scholarly interest. It could also 
prove useful in a comprehensive spatial and functional 
analysis of the site.
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Abstrakt:
W artykule zaprezentowano zespół 1197 fragmentów fajek jednorodnych i złożonych oraz ich 

elementów pozyskanych podczas badań archeologicznych na Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku. 
W  zbiorze wyróżniono fajki niderlandzkie, angielskie oraz z terenu Rzeszy i Prus. Badane 
egzemplarze fajek reprezentują modele z okresów od XVII do XX wieku. Prezentowane materiały 
są pierwszymi analizowanymi z obszaru nowożytnego obiektu militarnego z terenu Polski.

Słowa kluczowe:
Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, fajki, elementy fajek, metale, archeologia

Abstract:
This article presents an assemblage of 1197 fragments of ceramic clay pipes, porcelain pipes 

and pipe components recovered during the course of excavations held at Wisłoujście Fortress, 
Gdańsk. The assemblage includes examples of pipes from the Netherlands, England Reich and 
Prussia. They represent models dating from a range of periods between the 18th and the 20th 
centuries. This is the first time that analysis has been carried out on a pipe assemblage from a post-
medieval military site in Poland. 

Keywords:
Gdańsk, Wisłoujście Fortress, clay tobacco pipes, tobacco pipe components, metals, archaeology
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Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie i omó-
wienie problematyki zbioru 1197 fragmentów fajek i jej 
elementów pozyskanych w efekcie badań prowadzonych 
w latach 2013–2014 na stanowisku 12, Twierdza Wisło-
ujście w Gdańsku. Prezentowane materiały są pierwszy-
mi analizowanymi z obszaru nowożytnego obiektu mili-
tarnego z terenu Polski. 

Fajki pozyskano z 13 wśród 14 wykopów badawczych 
założonych w obu sezonach, najliczniej z wykopów 1–3 
i 7, zlokalizowanych w obrębie głównego dziedzińca Fortu 
Carré oraz z wykopu 8, zlokalizowanego przy odsłoniętej 
w 2014 roku Wartowni Północno-Wschodniej i wykopu 
10, założonego na terenie Szańca Wschodniego (tabela 9). 

Tabela 9. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, Stanowisko 
12, liczba fragmentów fajek pozyskanych z poszczegól-
nych wykopów. 

Analizowane egzemplarze pod względem form i pro-
weniencji w znacznym stopniu korespondują z innymi 
fajkami pozyskiwanymi z badań archeologicznych z te-
renu Gdańska (Krzywdziński 2008; Dyba 2009; 2009a; 
Dąbal 2010; 2013a; 2013b; 2013c; Bednarz 2013). Wy-
niki analiz przedstawiono, uwzględniając model oraz lo-
kalizację warsztatów produkcji badanych wyrobów.

Zbiór fajek jednorodnych (1191 fragmenty) i złożo-
nych (5 fragmentów) reprezentują główki lub ich frag-
menty (131) i części cybuchów (1070, w tym ustniki 52). 
Do omawianej kategorii przedmiotów zakwalifikowano 
także metalową obręcz (1) do mocowania wieczka fajki, 
która została również opisana w grupie metali (Naleźny, 
Leśniewska 2015). Wśród fajek jednorodnych na podsta-
wie charakterystycznych cech technologicznych i mor-
fologicznych wyróżniono trzy obszary ich wytwórczości: 
Niderlandy, Anglia i tereny dzisiejszych Niemiec, nato-
miast produkcję pozyskanych na stanowisku fajek zło-
żonych przyporządkowano, w oparciu o cechy technolo-
giczne wyrobów, szeroko rozumianemu dzisiejszemu ob-
szarowi Niemiec. Fajki ze stanowiska zaprezentowano 
zgodnie z przynależnością do typu głównego, części dia-
gnostyczne przyporządkowano ośrodkom produkcji. 

The main aim of this article is to present and discuss 
an assemblage of 1197 pipe fragments and components 
recovered from excavations held during 2013–2014 at site 
12, Wisłoujście Fortress, Gdańsk. This is the first time 
that analysis has been carried out on a pipe assemblage 
from a post-medieval military site in Poland.

Pipes were recovered from 13 of the 14 trenches 
excavated during two seasons of work. They were most 
abundant in trenches 1–3 and 7, located within the main 
courtyard of the Fort Carré, in trench 8, located alongside 
the North-East Guardhouse excavated in 2014, and in 
trench 10, within the grounds of the Eastern Sconce 
(Table 9). 

Table 9. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12: 
numbers of pipe fragments recovered from individual 
trenches. 

In terms of their form and provenance, the analysed 
specimens largely correspond to other clay pipes 
recovered from excavations in Gdańsk (Krzywdziński 
2008; Dyba 2009; 2009a; Dąbal 2010; 2013a; 2013b; 
2013c; Bednarz 2013). Analysis results are presented 
taking into account the form of the pipes and the location 
of the workshops where they were made.

The assemblage of ceramic pipes (1191 fragments) 
and porcelain pipes (5 fragments) is represented by bowls 
and bowl fragments (131) and by pieces of stem (1070), 
including mouthpieces (52). Another find was attributed 
to this category a metal ring (1) for attaching a cover to 
a pipe; it is described among the metalwork finds (Naleźny 
& Leśniewska 2015). Characteristic technological and 
morphological features of the one-piece pipes were used 
to identify three production centres where they had been 
made: the Netherlands, England and the area of what 
is today Germany. The provenance of the compound 
pipes recovered from this site was ascribed based on 
their technological features to manufactories within 
the territories of present-day Germany. The pipes from 
Wisłoujście are presented by main type, and those with 
diagnostic features are attributed to production centres. 

wykop/trench 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

liczba	pozyskanych	
fragmentów/numbers	

of	pipe	fragments
81 93 75 10 1 93 342 32 439 21 6 3 1
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Fajki jednorodne
Fajki jednorodne to wyroby wykonane z jednego kawał-

ka gliny, formowane ręcznie lub odciskane z formy. Fajka 
jednorodna składa się z cienkiego rurkowatego cybucha, 
zakończonego rozszerzoną główką. Podczas analizy zespo-
łu fajek jednorodnych zastosowano wcześniej już prezen-
towaną terminologię (Dąbal 2010: 74–75; 2013a: 201). 

Fajki niderlandzkie
Klasyfikację modeli fajek niderlandzkich przedsta-

wiono w ujęciu chronologicznym, uwzględniając propo-
zycje ich porządku w literaturze przedmiotu (Duco 1980; 
1982; 1987; 2003; Oosteveen, Stam 2011). Warsztaty ni-
derlandzkie produkcję oraz eksport fajek rozpoczęły w po-
czątkach XVII wieku (Duco 1987: 9; Oosteveen, Stam 
2011: 23). Pierwsze warsztaty powstały w Amsterdamie 
(Oosteveen, Stam 2011: 47). Od lat trzydziestych XVII wie-
ku intensywnie rozwijały się również warsztaty w Goudzie, 
Dordrechcie, Leidzie czy Rotterdamie (Duco 2003: 14–15; 
Oosteveen, Stam 2011: 23). W XVIII wieku w Goudzie po-
wstała gildia wytwórców fajek w Niderlandach, skupiająca 
producentów z miejscowości zlokalizowanych w północ-
nej części kraju. Do dużych ośrodków wytwórczych nale-
żały wówczas warsztaty w Utrechcie, Hoorn czy Gorinchem 
(Duco 1987: 9–12; Smiesing, Brinkerink 2002). 

W badanym zespole wyróżniono 115 główek i 248 
fragmentów cybuchów, których proweniencję pewnie 
przypisano ośrodkom niderlandzkim. Ze względu na od-
notowane w zbiorze wyroby o odmiennej od niderlandz-
kiej proweniencji nie podejmowano przypisania atrybu-
cji niedekorowanym częściom fajek (821 fragmentów).

Jednym z najstarszych wyróżnionych w zbiorze eg-
zemplarzy jest fajka zachowana w części główki o kształ-
cie dwustożkowatym z niewielkim cybuchem (ryc. 
1:1). Główka mierzy 24 mm i posiada średnicę wylotu 
13,5 mm. Zachowany w niewielkim stopniu cybuch mie-
rzy 9 mm średnicy zewnętrznej i 2,2 mm średnicy kana-
łu dymowego. Nosek główki o wysokości 4,5 mm posiada 
bezsygnaturową piętkę o średnicy 8 mm. Analogiczne do 
opisanego wyroby datowane są na lata 20.–30. XVII wie-
ku (Engelen 1978: 3–4). Kolejne egzemplarze wyróżnio-
ne w zbiorze to określane w literaturze w oparciu o sty-
listykę figuralną, w postaci głowy mężczyzny w rozwar-
tej paszczy stworzenia o łuskowatym korpusie i wyraźnie 
zarysowanych zębach, tzw. fajki Jonasza (ryc. 102:2–3)  
(Duco 1987: 91; Oostveen 2003: 9, 26–27; Mehler 2010: 
94–95, Dąbal 2013a: 201–202). Najstarsze egzemplarze 
tego typu wytwarzane były w Amsterdamie (Friederich 
1975: 41–43; Mehler 2010: 94–96). Od lat trzydziestych 
XVII wieku wytwarzane były również w Rotterdamie, 
Goudzie oraz Gorinchem (Tupan 1980: 4–15; Duco 1987: 
91). W badanym zbiorze zachowały się główki i fragmen-
ty cybuchów z taką dekoracją (ryc. 102:4–6). Plastyka 
przedstawienia odpowiada egzemplarzom datowanym 
na lata 1620–1640. Stylistyka główek wpisuje się w de-
koracje fajek wytwarzanych w Amsterdamie (Engelen 
1978: 3–4; Duco 1987: 91–93). W Gdańsku analogiczne 
egzemplarze pozyskano z południowej części Wyspy Spi-

Ceramic clay tobacco pipes
These were made from a single piece of clay and 

were either manually shaped or formed in moulds. They 
consist of a thin, cylindrical stem terminating in a bowl. 
Terminology already presented elsewhere (Dąbal 2010: 
74–75; 2013a: 201) has been used in the analysis of this 
group of finds. 

Dutch pipes
The classification of the Dutch clay pipes is presented 

chronologically, taking into account the dates put 
forward for these artefacts in the literature (Duco 1980; 
1982; 1987; 2003; Oosteveen & Stam 2011). Dutch 
workshops began manufacturing and exporting clay 
pipes in the early 17th century (Duco 1987: 9; Oosteveen 
& Stam 2011: 23). The first workshops were set up in 
Amsterdam (Oosteveen & Stam 2011: 47). By the 1630s 
multiple workshops were also springing up in Gouda, 
Dordrecht, Leiden and Rotterdam (Duco 2003: 14–15; 
Oosteveen & Stam 2011:23). In the 18th century it was in 
Gouda that a pipe-makers’ guild was founded, bringing 
together manufacturers from the northern Netherlands. 
Large production centres of the time included Utrecht, 
Hoorn and Gorinchem (Duco 1987: 9–12; Meulen et al. 
1992; Smiesing & Brinkerink 2002). 

The analysed assemblage features 115 bowls and 
248 stem fragments whose provenance could securely 
be attributed to production centres in the Netherlands. 
Because the assemblage also includes pipes not of 
Dutch provenance, no attempt was made to ascribe the 
undecorated pipes to a place of origin (821 fragments).

One of the earliest pipes identified in this assemblage 
is represented by a piece of biconical bowl which retains 
a small section of stem (Fig. 1:1). The bowl measures 
24 mm and has a mouth diameter of 13.5 mm. The 
fragmentarily extant stem has an outer diameter of 
9 mm and an internal bore diameter of 2.2 mm. The 
spur is 4.5 mm high and has an unmarked heel of 
8 mm in diameter. Analogous examples are dated to 
the 1620s–30s (Engelen 1978: 34). Other distinctive 
specimens in this assemblage are those referred to in 
the literature as Jonah pipes on account of their figural 
decoration, which represents the head of a man emerging 
from the gaping jaws of a creature with clearly defined 
teeth and a body covered in scales (Fig. 102:2–3) (Duco 
1987: 91; Oostveen 2003: 9, 26–27; Mehler 2010: 94–95, 
Dąbal 2013a: 201–202). The earliest examples of this 
type were made in Amsterdam (Friederich 1975:41–43; 
Mehler 2010: 94–96). By the 1630s they were also being 
made in Rotterdam, Gouda and Gorinchem (Tupan 
1980: 4–15; Duco 1987: 91). The examined assemblage 
includes two bowls and seven stem fragments featuring 
this design (Fig. 102:4–6). The moulding of the decoration 
is consistent with examples dated to 1620–1640. The 
style of the bowls corresponds to the decoration used 
on clay pipes made in Amsterdam (Engelen 1978: 3–4; 
Duco 1987: 91–93). In Gdańsk analogous examples were 
recovered from the southern end of Wyspa Spichrzów 
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Ryc. 102. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, fragmenty fajek niderlandzkich, XVII wiek (1–16), rys. Agnieszka Dmitruczuk. 

Fig. 102. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. Fragments of Dutch tobacco pipes, 17th c. (1–16). Drawing by Agnieszka Dmitruczuk.
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chrzów i zbiegu ulic Bogusławskiego i Podwale Przed-
miejskie (Krzywdziński 2008; Dąbal 2013a). Wśród fa-
jek XVII-wiecznych wyróżniono egzemplarze o główkach 
dwustożkowatych, lekko smukłych i lekko wydłużonych, 
o zwężanej ostrodze bez sygnatury na piętce (ryc. 102:7–9, 
13, 16). Ich wysokość wynosi od około 24 mm do 35 mm 
dla późnych modeli przy średnicy wylotu od 14 do 18 mm. 
W oparciu o lepiej zachowane egzemplarze z cybuchem 
do grupy włączono również ich analogicznie dekoro-
wane cybuchy zachowane bez główek (ryc. 102:10–16,  
ryc. 103:2–3). W oparciu o sposoby ukształtowania głó-
wek oraz dekoracje cybuchów dla tej grupy wskazano 
ogólną chronologię zamykającą się w latach 1620–1680. 
Dodatkowo chronologię części egzemplarzy udało się 
uszczegółowić. W grupie fajek bez sygnatur zachowały 
się główki wraz z cybuchem zdobionym dekoracją reliefo-
wą w stylistyce późnobarokowej, przedstawiającą cztero- 
lub pięciopłatowe róże ujęte wiciami roślinnymi. W ba-
danym zbiorze wyróżniono lepiej zachowane egzem-
plarze z główką i fragmenty cybuchów. Ich chronologię 
w oparciu o analogiczne egzemplarze określono na lata 
40.–60. XVII wieku (Duco 1993: 148–149; Duco 2003: 
198–207). Dekorację w postaci pięcio- i sześciopłatowej 
róży odnajdujemy również na główkach (ryc. 103:2–3).  
Analogiczne egzemplarze datowane są po roku 1650 
(Smiesing, Brinkerink 2002: 124–125). Fajki dekorowa-
ne różą na główce pozyskano również ze stanowisk ar-
cheologicznych na terenie Gdańska: z badań południo-
wej części Wyspy Spichrzów, przy ul. Lastadia 35–38,  
ul. 3 Maja 4a i ul. Wałowej 56 (Dyba 2009; Bednarz 
2013; Dąbal 2013a; 2013b). 

Wśród niderlandzkich fajek XVII-wiecznych wyróż-
niono również egzemplarze sygnowane na piętce. Odno-
towano następujące sygnatury literowe: EB, IS pod ko-
roną, IC pod koroną, CIVG i prawdopodobnie HI (sygna-
tura jest słabo czytelna) (ryc. 103:4). Fajka sygnowana 
inicjałami EB (niepoprawnie odciśnięte w połowie pięt-
ki, widoczne częściowo E i zarys B) w oparciu o sposób 
ukształtowania przypisana została warsztatom Adriaena 
van der Cruisa z Goudy i datowana po roku 1672 (Duco 
2003: 155, Dąbal 2013a: 202). Monogramem EB ozna-
czał swoje fajki również Jacobus Jansz. de Vriend, któ-
ry odkupił prawo od van der Cruisa w 1672 roku oraz 
manufaktura Edwarda Battle z Bristolu, wytwarzająca 
tak sygnowane fajki w latach 1660–1685 (Duco 2013a: 
155). Ze względu na współfunkcjonowanie warsztatów 
van der Cruisa i de Vrienda, drugiego wytwórcy jako au-
tora opisywanego egzemplarza nie można zupełnie wy-
kluczyć. Fajka na pewno jednak nie pochodzi z Anglii. 
Modele z sygnaturą EB występują na większości stano-
wisk archeologicznych w Gdańsku, w tym przy ul. Ja-
glanej, Toruńskiej, Wałowej czy Podwalu Przedmiejskim 
(Dyba 2009; Bednarz 2013; Dąbal 2013a; 2013b). Pod-
jęto również próbę identyfikacji sygnatury HI, której od-
czytanie nie jest do końca pewne. Informacji o niej jest 
w literaturze niewiele. Chronologię fajek z HI określa się 
na lata 1660/1670–1670/75 (Duco 1982: 79) lub ogólniej 
po 1650 roku (Smiesing, Brinkerink 2002: 106–107).  

(Granary Island) and from the junction of Bogusławskiego 
and Podwale Przedmiejskie Streets (Krzywdziński 2008; 
Dąbal 2013a). The 17th-century pipes in this assemblage 
of biconical bowls, rather slender and slightly elongated 
bowls as well as a tapering spur with no mark on the heel 
(Fig. 102:7–9, 13, 16). The late models range in height 
from approximately 24 mm to 35 mm with a mouth 
diameter of 14–18 mm. Fragments with comparable 
decoration were also attributed to this category based on 
the better-preserved specimens extant with stems (Fig. 
102:10–16, Fig. 103:2–3). Bowl shape and stem decoration 
suggest a date of 1620–1680 for this group of pipes. It was 
possible to refine dates for some of them. The unmarked 
pipes include bowls with stems featuring late-Baroque-
style relief decoration representing four- or five-petalled 
roses encircled by plant tendrils, well-preserved bowls 
and stem fragments were recognised in this assemblage. 
Based on comparable examples, they were dated to the 
1640s–60s (Duco 1993: 148–149; Duco 2003: 198–207). 
Decoration in the form of five- and six-petalled roses was 
also noted on bowls (Fig. 103:2–3). Analogous examples 
are ascribed a date of post-1650 (Smiesing & Brinkerink 
2002: 124–125). Clay pipe bowls bearing roses have also 
been recovered elsewhere in Gdańsk: from excavations at 
the southern end of Wyspa Spichrzów (Granary Island), 
and at the Lastadia 3538, 3-go Maja 4a and Wałowa 56 
sites (Dyba 2009; Bednarz 2013; Dąbal 2013a; 2013b). 

Among the 17th-century Dutch pipes there were also 
examples with a mark on the heel. The following letter 
marks were noted: ‘EB’ and ‘IS’ surmounted by a crown, 
‘IC’, ‘CIVG’ and probably ‘HI’ (the mark is difficult to 
decipher) (Fig. 103:4). Based on shape of a pipe and the 
style of ‘EB’mark (poorly stamped in the middle of the 
heel, with part of the ‘E’ and the outline of the ‘B’ visible) 
was attributed to the workshops of Adriaen van der 
Cruis of Gouda and dated to post-1672 (Duco 2003: 155, 
Dąbal 2013a: 202). The ‘EB’ monogram was also used as 
a mark on clay pipes made by Jacobus Jansz. de Vriend, 
who purchased the right to it from van der Cruis in 1672, 
and by Edward Battle of Bristol, who manufactured pipes 
with this mark during 1660–1685 (Duco 2003: 155). 
Because the workshops of van der Cruis and de Vriend 
were contemporaneous, it cannot be ruled out that the 
latter made the specimen under discussion; however, it 
was certainly not produced in England. Models featuring 
the ‘EB’ mark have been found at most archaeological 
sites in Gdańsk, including those on Jaglana, Toruńska, 
Wałowa and Podwale Przedmiejskie Streets (Dyba 
2009; Bednarz 2013; Dąbal 2013a; 2013b). An attempt 
was also made to discover the identity behind the ‘HI’ 
mark, though there is some doubt as to whether this has 
been deciphered correctly. There is little information in 
the literature about this mark, and pipes marked ‘HI’ 
are dated to between 1660/1670 and 1670/75 (Duco 
1982: 79), or more generally to post-1650 (Smiesing & 
Brinkerink 2002: 106–107). The only other excavation 
site in Gdańsk to have yielded a pipe marked ‘HI’ was 
located on Lastadia Street. Pipe shape was also used to 
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Ryc. 103. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, fragmenty fajek niderlandzkich, XVII wiek (1–6) i XVIII wiek (7–16), rys. 
Agnieszka Dmitruczuk

Fig. 103. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. Fragments of Dutch tobacco pipes, 17th c. (1–6) and 18th c. (7–16). Drawing by 
Agnieszka Dmitruczuk.
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Table 10. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12, 18th-
century Dutch clay pipe bowls (types 2 and 3, after D. H. 
Duco)

Fajka z sygnaturą HI znana jest tylko z jednego stano-
wiska w Gdańsku, przy ul. Lastadia 34–38. W opar-
ciu o sposób ukształtowania fajek podjęto również pró-
bę identyfikacji warsztatów sygnatur IS pod koroną – 
warsztat Jana Sijmensz. Vermeulena, lata 1675–1688, IC 
pod koroną – warsztat Jana Cornelisza, lata 1667–1705 
oraz CIVG – warsztat Cornelisa Jacobsz. Vergouwa, lata 
1653/1665–1679 (Duco 2003: 157, 166, 185). 

Do grupy fajek XVII-wiecznych zakwalifikowano 
również części cybuchów dekorowane sznurem i szablo-
nem z dekoracjami w postaci francuskiej lilii w rombie 
i powierzchniowego ząbkowania (ryc. 103:1, 5–6). Ana-
logiczne egzemplarze pochodzą przykładowo z badań 
w Amsterdamie czy Lipsku (Duco 1993: 141; Kluttig-Alt-
mann 2001: 38–39). Grupę niderlandzkich fajek XVII-
wiecznych zamykają bardzo drobne fragmenty główek, 
których chronologię przyjęto szeroko na lata 1620–1690. 

Wczesne fajki XVIII-wieczne wyróżnione w zbiorze 
to modele uformowane podobnie do późnosiedemnasto-
wiecznych, o główkach smukłych i wydłużonych, posiada-
jące zwężaną ostrogę. Późniejsze egzemplarze główki mają 
ukształtowane owoidalnie, lekko asymetrycznie, a ostroga 
jest cylindryczna. Analizowane XVIII-wieczne główki po-
siadają wysokość od 38 do 42 mm, a średnice ich wylotów 
mierzą od 18 do 22 mm. Ze względu na zły stan zacho-
wania lub fragmentaryczność główek 22 z nich nie uda-
ło się szczegółowo scharakteryzować, pozostałe egzem-
plarze oznaczone były na piętkach lub główce sygnatura-
mi kupców lub wytwórców (ryc. 103:7–16, ryc. 104:1–4). 
W zbiorze zarejestrowano sygnatury figuralne: herby Gou-
dy, herb Haarlemu, herb Amsterdamu, dzbanek do herba-
ty, dwa karo pod koroną, trzy karo pod koroną, biegnący je-
leń, czapka kardynała i księżyc; sygnatury literowe: A pod 
koroną, BVB, BWB, F i FG pod koroną; sygnatury liczbowe: 
24 pod koroną, 68 pod koroną, 71 pod koroną (tabela 10). 

try and identify workshops represented by other marks: 
‘IS under the crown’ was attributed to the workshop 
of Jan Sijmensz. Vermeulen, 1675–1688; ‘IC under the 
crown’ – to the workshop of Jan Cornelisz, 1667–1705; 
and CIVG – to the workshop of Cornelis Jacobsz. 
Vergouw, 1653/1665–1679 (Duco 2003: 157, 166, 185).

The 17th-century pipes also include fragments of 
stem decorated with a rope motif and a design featuring 
a fleur-de-lys in a diamond-shaped lozenge and serrated 
decoration (Fig. 103:1, 5–6). Parallels have been recorded, 
for example, at sites in Amsterdam and Leipzig (Duco 
1993: 141; Kluttig-Altmann 2001: 38–39). The group of 
17th-century Dutch pipes is completed by three small 
fragments of bowl, broadly dated to 1620–1690. 

Early 18th-century pipes identified within this 
assemblage are similar in form to late 17th-century 
models, with slender, elongated bowls featuring 
a tapered spur. Later examples of bowls are ovoid and 
slightly asymmetrical with a cylindrical spur. The 
analysed 18th-century bowls vary in height from 38 mm 
to 42 mm, with mouth diameters of 18–22 mm. The poor 
state of preservation and fragmentary condition of some 
bowls meant that in 22 instances it was not possible 
to determine their details; the remaining specimens 
featured makers’ or merchants’ marks on either the heel or 
bowl (Fig. 103:7–16, Fig. 104:1–4). The following symbols 
were also recorded within this assemblage: the coats 
of arms of Gouda, Haarlem and Amsterdam, a teapot, 
two diamonds surmounted by a crown, three diamonds 
surmounted by a crown, a running stag, a cardinal’s hat, 
and a moon. Letter marks are represented by: ‘A’ beneath 
a crown, ‘BVB’, ‘BWB’, ‘F’ and ‘FG’ beneath a crown; 
whilst number marks are present in the form of: ‘24’ 
beneath a crown, ‘68’ beneath a crown, and ‘71’ beneath 
a crown (Table 10). 

sygnatura
Mark

liczba	główek	
w	zbiorze

No.	of	bowls	in	
assemblage

wytwórca
Maker

chronologia
Chronology

herb Goudy
Gouda coat of arms

25 Jan van der Werf 1767–1790

herb Amsterdamu
Amsterdam coat of arms

1 Jacobus de Mol 1691–1722/29

herb Haarlemu
Haarlem coat of arms

3
Matthijs Gerritsz. Rijphuijse, Swaantje Pieters 

van der Willige: wdowa / window
1693–1735

dwa karo pod koroną 
2 diamonds under the crown

1 Bartelemees Pietrasz Hagenaer 1686–

trzy karo pod koroną
3 diamonds under the crown

2 Cornelis Teunisz. Bouman 1730–

Tabela 10. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 
12, główki XVIII-wiecznych fajek niderlandzkich (typ 3 
wg D. H. Duco)
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sygnatura
Mark

liczba	główek	
w	zbiorze

No.	of	bowls	in	
assemblage

wytwórca
Maker

chronologia
Chronology

biegnący jeleń
running stag

1 Jan de Vink 1688–1753

pęk włóczni
bundle of spears

1 Albertus Damman 1722–1766 

dzbanek do herbaty
teapot

1 Jan Abrahamsz. De Vet 1754–1757

czapka kardynała 
cardinal’s hat

1
Pieter Olijkann, Francijntje Jans Marte;

wdowa po P. Olijkan / widow of P. Olijkan
1745–1749

księżyc
moon

1 Jannemaet Delsma 1702–1719

A pod koroną 
‘A’ under the crown

2 Machiel Brem 1728–1778 

F
‘F’

2 Andries Janse Metfort 1700–1709

FG pod koroną 
‘FG’ under the crown

2 Frank Vergeer 1728–1782

BVB
‘BVB’

4 Barent van Berkel 1730–1762

BWB
‘BWB’

2 Cornelis de Jong 1749–1770/1772

24 pod koroną
‘24’ under the crown

1 Huijbert Lorjier 1731–1766

68 pod koroną
‘68’ under the crown

1 Jan de Vos 1732–1740/49

71 pod koroną 
‘71’ under the crown

1 Gerrit van Keulen 1724–1728/1735

niecharakterystyczne 
non-diagnostic

22  
XVIII wiek

18th century

reliefowy
relief

1  
XVIII wiek

18th century

Najliczniejszą grupą fajek XVIII-wiecznych są wyro-
by sygnowane herbem Goudy. Są to modele późne, po-
chodzące z warsztatu Jana van der Werfa, działającego 
w latach 1767–1790 (Duco 2003:124). Prawdopodob-
nie z warsztatami Werfa łączy się cybuch, odczytany czę-
ściowo …….WER.. IN GOUDA (Duco 2003: 124; Meu-
len 2003: 36). Egzemplarze sygnowane herbem Goudy są 
jedną z liczniejszych kategorii wyrobów pozyskiwanych na 
terenie Gdańska. Reprezentowane są przez fajki z końca 
XVII i z XVIII wieku, najliczniej z wytwórni de Werfa i Gil-
lisa de Knippela (Dąbal 2013b). Fajki z tymi sygnatura-
mi znane są ze stanowisk archeologicznych przy ul. La-
stadia, Jaglana, Toruńska, Podwale Przedmiejskie (Dyba 
2009; Bednarz 2013; Dąbal 2013a; 2013b). W zbiorze 
ze stanowiska wyróżniono również fajki z herbem Haar-
lemu, warsztatów Matthijsa Gerritsz. Rijphuijse lub jego 
żony Swaantje Pieters van der Willige, działające w latach 

The most numerous group of 18th-century clay pipes 
are those marked with the coat of arms of Gouda from the 
workshops of Jan van der Werf, operational during 1767–
1790 (Duco 2003:124). It is probably to Werf’s workshops 
that a stem bearing the lettering ‘…….WER.. IN GOUDA’ 
can be attributed (Duco 2003: 124; Meulen 2003: 36). 
Examples marked with the Gouda coat of arms are among 
the most abundant in this category of finds noted at other 
sites in Gdańsk. They are represented by pipes of the 
late 17th and 18th centuries, the greatest number from 
the manufactories of Werf and Gillis de Knippel (Dąbal 
2013b). Pipes featuring these marks have been recorded 
at archaeological sites on Lastadia, Jaglana, Toruńska, and 
Podwale Przedmiejskie Streets (Dyba 2009; Bednarz 2013; 
Dąbal 2013a; 2013b). The assemblage from Wisłoujście 
Fortress also includes pipes bearing the Haarlem coat of 
arms from the workshops of Matthijs Gerritsz. Rijphuijse 
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Ryc. 104. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, fragmenty fajek niderlandzkich z XVIII wieku (1–7), fragmenty fajek 
niemieckiech z XVIII wieku (8–10), fragmenty fajek angielskich z XVIII wieku (11–17), fragment fajki porcelanowej, XIX wiek (18), 
metalowe wieczko fajki, XVIII wiek (19), rys. Agnieszka Dmitruczuk, Angelika Goerke.

Fig. 104. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. Fragments of Dutch tobacco pipes, 18th c. (1–7); fragments of German tobacco pipes, 
18th c. (8–10), fragments of English tobacco pipes, 18th c. (11–17), fragment of porcelain tobacco pipe, 19th c. (18), metal pipe cap, 
19th c. (19). Drawing by Agnieszka Dmitruczuk and Angelika Goerke.
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1693–1735 oraz herbem Amsterdamu, warsztatów Jacobu-
sa de Mola, działającego w latach 1691–1722/1729 (Duco 
2003:124). Warsztatom de Mola można również przypisać 
fragment cybucha ze zbioru z odczytanym częściowo napi-
sem …E: MOL…IN GOUDA. Kolejną sygnaturą odnoto-
waną w zbiorze są trzy karo pod koroną warsztatów Cor-
nelisa Teunisz. Boumana, z lat około 1728–1748 (Duco 
2003: 150). Jest to także sygnatura odnotowana w Gdań-
sku (Dąbal 2013b). Wśród sygnatur figuralnych wystę-
pujących w zespole z badań pojedynczo określono także 
warsztat wytwórcy posługującego się znakiem biegnącego 
jelenia – Jan de Vink, lata 1688 do początku XVIII wie-
ku (sygnatura z lat 1688–1753). Egzemplarze z tą sygna-
turą o formie nieco młodszej od tej z Wisłoujścia pocho-
dzą z badań przy ul. 3 Maja 4 (Dąbal 2013b). Sygnatu-
rą dwóch karo pod koroną posługiwał się z kolei Jan Sij-
mensz. Vermeul, w latach 1675–1688. Obie wymienione 
sygnatury wystąpiły w koherentnym jednoczasowym ze-
spole fajek pozyskanym podczas badań przy ul. 3 Maja 4 
(Dąbal 2013b). W badanym zbiorze wyróżniono również 
główkę z sygnaturą czapki kardynała pochodzącą z warsz-
tatów Pietera Olijkanna z wczesnych lat warsztatu, wy-
twarzającego fajki w okresie 1716–1745 oraz pęk włóczni 
z warsztatu Albertusa Dammana z lat 1722–1766 (Duco 
2003: 125, 145). Oba egzemplarze nie mają do tej pory 
w Gdańsku odnotowanych analogii. W zbiorze znajduje 
się także fajka posiadająca na główce odbitą od góry sygna-
turę księżyca. Egzemplarz pochodzi z warsztatów Janne-
maeta Delsmy z lat 1702–1719 (Duco 2003: 148). Analo-
giczny egzemplarz pochodzi z badań archeologicznych przy 
ul. Wałowej 56 w Gdańsku (katalog F451). Ostatnią sygna-
turą wyróżnioną wśród oznaczeń figuralnych jest dzbanek 
do herbaty, jego późniejsza odmiana warsztatu Jan Abra-
hamsz. De Veta, z lat 1754–57 (Duco 2003: 138). 

Fajki XVIII-wieczne o sygnaturach literowych repre-
zentują w zbiorze egzemplarze oznaczone BVB oraz BWB. 
Obie kategorie wyrobów są dość kłopotliwe do odróżnie-
nia od wyrobów z Westerwaldu z tego okresu (Ooste-
veen 2003: 84). Analizie poddano szczegóły badanych 
fajek, sposób wykończenia wylotu, oznaczenie ostro-
gi (jednostronna tarcza i kropka) oraz surowiec i spo-
sób wypalenia. W oparciu o wskazane cechy wniosku-
ję, że badane egzemplarze pochodzą z Niderlandów, nie-
mniej jednak w zbiorze z Wisłoujścia wyróżniono rów-
nież fajkę z Westerwaldu o takiej sygnaturze. Odnoto-
wane sygnatury pochodzą z warsztatów Barenta van 
Berkela, z lat 1730–1762 oraz Cornelisa de Jonga, z lat  
1749–1770/1772 (Duco 2003: 170). Dodatkowo w zbiorze 
cybuchów wyróżniono fragmenty z częściowo odczytany-
mi napisami ….BREN … GOUDA, który jest skrótem od 
Barent van Berkel (Kompier, Nijhof 1980: 10). Egzem-
plarze oznaczone wymienionymi sygnaturami posiadają 
analogie na stanowiskach przy ul. Jaglanej 3/6, Lastadii 
34–38 czy Wałowej 56 w Gdańsku (Dyba 2009; Bednarz 
2013; Dąbal 2013a; 2013b). Wśród sygnatur literowych w 
zespole z Wisłoujścia wyróżniono również sygnatury FG 
pod koroną z warsztatów Franka Vergeera z wczesnych 
lat produkcji w okresie 1728–1782 oraz F z warsztatów  

or his wife Swaantje Pieters van der Willige, 1693–1735, 
and the Amsterdam coat of arms, from the workshops of 
Jacobus de Mol, 1691–1722/1729 (Duco 2003: 124). 
A stem fragment displaying the lettering ‘…E: MOL…IN 
GOUDA’ can also be attributed to the workshops of de Mol. 
Another mark recorded in this assemblage comprises three 
diamonds surmounted by a crown, from the workshops of 
Cornelis Teunisz. Bouman, c. 1728–1748 (Duco 2003: 
150). This is also a mark that has been noted elsewhere 
in Gdańsk (Dąbal 2013b). Symbols represented in the 
assemblage include one specimen identified as the product 
of a maker using a mark in the form of a running stag Jan 
de Vink, 1688 to the early 18th century (mark used during 
1688–1753). Examples featuring this mark in a slightly 
later version than that noted at Wisłoujście were recovered 
from excavations at the 3-go Maja 4 site (Dąbal 2013b). 
A mark consisting of two diamonds under the crown was 
used by Jan Sijmensz. Vermeul during 1675–1688. Both 
of the aforementioned marks were recorded in a coherent 
contemporaneous assemblage of clay pipes recovered from 
the excavation of the 3-go Maja 4 site (Dąbal 2013b). 
Also identified in the Wisłoujście assemblage was a bowl 
marked with a symbol depicting cardinals’ hats, made at 
the workshops of Pieter Olijkann during the early years of 
a workshop producing pipes from 1716 to 1745, and one 
featuring a bundle of spears, from the workshop of Albertus 
Damman, 1722–1766 (Duco 2003: 125, 145). No other 
examples of either specimen have been noted in Gdańsk 
to date. The assemblage also includes a pipe marked with 
an crescent moon on its bowl. This specimen comes from 
the workshops of Jannemaet Delsma, 1702–1719 (Duco 
2003:148). An analogous example was excavated at the 
Wałowa 56 site in Gdańsk (catalogue F451). The last of 
the symbols recognised in this assemblage depicts a teapot 
and is a late version of the mark used by Jan Abrahamsz. 
De Vet, 1754–57 (Duco 2003:138).

Eighteenth-century clay pipes bearing letter marks 
are represented in this assemblage by examples featuring 
the initials ‘BVB’ and ‘BWB’. Both of these are difficult 
to distinguish from pipes made in Westerwald during 
this period (Oosteveen 2003: 84). The pipes’ details were 
analysed, focusing on rim finish, spur marks (a shield 
and dot on one side), raw material and firing. These 
traits suggest that the examined specimens are from the 
Netherlands, although a pipe from Westerwald bearing 
the same mark was also identified in the Wisłoujście 
assemblage. The marks in question denote the workshops 
of Barent van Berkel, 1730–1762, and Cornelis de Jong, 
1749–1770/1772 (Duco 2003: 170). The stem fragments 
which feature the lettering ‘….BREN … GOUDA’, the 
first word being an abbreviation of Barent van Berkel 
(Kompier & Nijhof 1980: 10). Analogous finds featuring 
the abovementioned marks have also been discovered at 
the Jaglana 3/6, Lastadia 3438 and Wałowa 56 sites in 
Gdańsk (Dyba 2009; Bednarz 2013; Dąbal 2013a; 2013b). 
The letter marks recorded among the Wisłoujście clay pipe 
assemblage also included ‘FG’ under the crown, made in 
the workshops of Frank Vergeer during an early period of 
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Andriesa Janse Metforta z lat 1700–1709 (Duco 2003: 
152, 158). Obu sygnatur nie odnotowano do tej pory 
w Gdańsku, chociaż oznaczenie F bez korony występuje 
na fajkach – jednak przypisywanych ośrodkowi w Rości-
nie (Dąbal 2010). Grupę fajek z sygnaturami literowymi 
zamykają egzemplarze sygnowane A pod koroną warsz-
tatu Machiela Brema z lat 1728–1778 (Duco 2003: 151). 
Jest to jedna z częściej odnotowywanych sygnatur fajek 
tego okresu w Gdańsku (Dąbal 2013a). 

Ostatnią kategorią sygnatur fajek XVIII-wiecznych 
odnotowanych w zbiorach z Wisłoujścia są oznaczenia 
cyfrowe 24 pod koroną warsztatu Huijberta Lorjiera, z lat 
1731–1766, 68 pod koroną warsztatu Jana de Vosa z lat 
1732–1740/49 oraz 71 pod koroną, warsztatu Jana Vis-
sera z lat 1773–1782 (Duco 2003: 189, 195). Wszystkie 
wymienione sygnatury odnotowano przykładowo na eg-
zemplarzach z badań przy ul. Wałowej 56 w Gdańsku 
(nry katalogowe: F430, F455, F385). Szczególnie popu-
larne w Gdańsku są wyroby rodziny Vos sygnowane 68 
pod koroną i siedzącym lisem (Dyba 2009; Dąbal 2013a). 

Listę XVIII-wiecznych fajek niderlandzkich zamyka 
niewielki fragment główki z dekoracją reliefową na dol-
nej krawędzi (ryc. 104:5). Motyw zachowany w niewiel-
kiej partii jest prawdopodobnie częścią dekoracji roślin-
nej, która ujmowała przedstawienia przykładowo figural-
ne lub herbowe. Analogiczne egzemplarze datowane są 
na lata 1730–1760 (Duco 1987). 

Za charakterystyczne dla fajek XVIII-wiecznych uzna-
no również fragmenty cybuchów dekorowane motywami 
geometrycznymi wykonanymi z szablonu (ryc. 104:6–7). 
Ich wyróżnienia dokonano w oparciu o znane z literatu-
ry całe egzemplarze fajek, nie podjęto jednak na obecnym 
etapie zawężania ich chronologii (Tymstra 1982; Kluttig- 
Altman, Kügler 2001; Dąbal 2013a; 2013b). Wśród wska-
zanych część cybuchów posiada nieomawiane do tej pory 
napisy …GOUDA… I…..VELDE, należący do Fransa van 
de Velde działającego w latach 1725–1730 (Kompier, Nij-
hof 1980: 8), ale także niezidentyfikowanych wytwórców 
K:VERB…. ……DE ING, (I)(L)? ONKMAN…, …VERB…., 
VAN EN IEN…. oraz 9 fragmentów prezentujących wyłącz-
nie napis GOUDA lub jego część. 

Fajki z obszaru Rzeszy i Prus
Na terenach dzisiejszych Niemiec fajki wytwarza-

no od XVII wieku, jednak produkcja na skalę ekspor-
tową zaczęła się około połowy XVIII wieku (Teichner 
2002: 272). Wytwórnie zlokalizowane były w dużej czę-
ści większych ośrodków miejskich, jednak z tych, które 
docierały na Pomorze, trzeba wymienić Berlin, Hildeshe-
im, ośrodki z rejonu Westerwaldu i Weissenspring (Lutz 
1990: 9–11; Teichner 1998: 361–362; Oosteveen 2003: 
12). Wśród fajek z terenów dzisiejszych Niemiec ziden-
tyfikowano dwie główki i jeden cybuch (ryc. 104:8–10).  
Główki o kształcie owoidalnym, lekko wybrzuszone 
od góry, o cylindrycznej ostrodze posiadają wysokość 
45,17 mm i 45,09 mm oraz średnicę wylotu 21,68 mm 
i 21,55. Jedna z główek sygnowana jest A bez korony, 
druga BVB pod koroną (litery umieszczone w jednej li-

production (1728–1782), and ‘F’ – made at the workshops 
of Andries Jans Metfort, 1700–1709 (Duco 2003: 152, 
158). Both marks had not previously been noted in Gdańsk, 
though the letter ‘F’ without a crown appears on pipes 
attributed to a production centre in Rościn (German Rostin) 
(Dąbal 2010). The last of the letter marks identified in this 
assemblage consists of an ‘A’ under the crown, from the 
workshop of Machiel Brem, 1728–1778 (Duco 2003: 151). 
This is one of the more frequently observed pipe maker’s 
marks of this period noted in Gdańsk (Dąbal 2013a). 

The final category of marks on 18th-century clay 
pipes in the Wisłoujście assemblage is represented by 
a ‘24’ under the crown, produced at the workshop of 
Huijbert Lorjier, 1731–1766, a ‘68’ under the crown, from 
the workshop of Jan de Vos, 1732–1740/49, and a ‘71’ 
under the crown, from the workshop of Jan Visser, 1773–
1782 (Duco 2003: 189, 195). All of these marks were also 
noted on specimens recovered from excavations at the 
Wałowa 56 site in Gdańsk (Cat. Nos. F430, F455, F385). 
Pipes made by the Vos family and marked with a ‘68’ 
beneath a crown and by a sitting fox are particularly 
common in Gdańsk (Dyba 2009; Dąbal 2013a). 

The list of 18th-century Dutch clay pipes is completed 
by a small fragment of bowl with relief decoration on 
its lower edge (Fig. 104:5). This very poorly preserved 
ornament was probably part of a plant motif that would 
have bounded a symbol or coat of arms. Parallels are 
dated to 1730–1760 (Duco 1987).

Also deemed typical of 18th-century pipes were stem 
fragments decorated with geometric motifs made using 
a template (Fig. 104:6–7). These were identified based on 
complete examples reported in the literature; however, 
at this stage no attempts have been made to refine their 
chronology (Tymstra 1982; Kluttig-Altman & Kügler 
2001; Dąbal 2013a; 2013b). Some of these stems feature 
lettering not yet discussed: ‘…GOUDA… I…..VELDE’ – 
identifying it as a product made by Frans van de Velde, 
active during 1725–1730 (Kompier & Nijhof 1980:8), 
as well as other markings used by unidentified pipe 
makers: ‘K:VERB…. ……DE ING’, ‘(I)(L)? ONKMAN…’, 
‘…VERB….’, ‘VAN EN IEN….’ and nine fragments solely 
featuring all or part of the word ‘GOUDA’. 

Reich and Prussian pipes
Clay tobacco pipes were already being made in the 

area of what is today Germany by the 17th century, but 
they were not made on a large enough scale for export 
until the mid-18th century (Teichner 2002: 272). Most 
manufactories were located in larger urban centres, notable 
among those producing pipes that reached Pomerania 
were Berlin, Hildesheim, Weissenspring and towns in the 
Westerwald region (Lutz 1990: 9–11; Teichner 1998: 361–
362; Oosteveen 2003: 12). The Reich and Prussian pipes 
recovered from Wisłoujście include two bowls and a stem 
(Fig. 104: 8–10). The bowls are ovoid and slightly bulbous 
towards the top with a cylindrical spur. They measure 
45.17 mm and 45.09 mm in height with rim diameters of 
21.68 mm and 21.55 mm respectively. One of the bowls 
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nii). Trudno jednoznacznie określić przynależność bada-
nych egzemplarzy. Sygnatura BVB używana była przez 
ośrodki w rejonie Westerwaldu. Sygnaturę A bez korony 
można przypisać większości manufaktur, takich jak re-
jon Westerwaldu, Berlin czy Rościn. Niesatysfakcjonują-
co w ocenie badawczej prezentują się informacje na temat 
produkcji ośrodka Weissenspring. Pozyskany z badań 
na terenie Twierdzy Wisłoujście fragment posiada napis 
WEISSEN SPRING rozdzielony kratownicą (ryc. 104:8). 
Manufaktura w miejscowości zlokalizowanej nieopodal 
Frankfurtu nad Odrą działała w latach 1765–1835 (Lutz 
1990: 9–11). Dekoracja w formie kratownicy na cybuchu 
jest analogiczna do tych z końcowej fazy produkcji w Ro-
ścinie (Dąbal 2010: 78), więc można podjąć próbę uści-
ślenia datowania egzemplarza na ostatnią ćwierć XVIII 
wieku. W oparciu o bardzo fragmentaryczne dane doty-
czące sygnatur z tej wytwórni nie można wykluczyć, że 
wspomniane oznaczenia BVB i A były również tam stoso-
wane. W polskiej literaturze egzemplarze z tego ośrodka 
zidentyfikował Karol Kwiatkowski wśród materiałów ze 
Stargardu (2009/2010: 366–367) oraz Szymon Bednarz 
dla materiałów z Gdańska (2013: 275).

Fajki angielskie
Warsztaty fajczarskie w Anglii były jednymi z pierw-

szych w Europie i powstały już w XVI wieku. Pierwsze 
ośrodki wytwórczości zlokalizowane były w rejonie Lon-
dynu, jednak szybko rozpowszechniły się na terenie ca-
łej Wielkiej Brytanii (Atkinson, Oswald 1969; Oswald 
1975; Tatman 1994; Higgins 2008; 2009). Wśród warsz-
tatów, z których wyroby docierają do Gdańska, należy 
wskazać londyńskie, szkockie i zlokalizowane w Liver-
poolu (Dąbal 2013c). Warto także odnotować, że pierw-
sze angielskie modele trafiały do Gdańska w końcu XVI 
wieku i mylnie wyrobów tej proweniencji poszukuje się 
dopiero w źródłach z XVIII wieku. 

W efekcie badań na obszarze Twierdzy Wisłoujście 
pozyskano łącznie 9 fragmentów fajek angielskich, repre-
zentowanych przez główki i ich części (ryc. 104:11–17).  
Zespół fajek jest bardzo rozdrobniony, zachowały się 2 
całe główki, 2 w większej partii i 5 w niewielkiej czę-
ści. W zbiorze wyróżniono egzemplarze o główkach wy-
dłużonych, wąskich, o grubej podstawie i szerokiej ostro-
dze (4 egzemplarze); o szerokim wylocie, cienkiej podsta-
wie i cylindrycznej ostrodze lub stożkowatej ostrodze (4); 
o cienkiej, krótkiej główce o płaskim wylocie i spłaszczo-
nej ostrodze (1 egzemplarz). 

Egzemplarze pierwszej grupy są zachowane w partii 
ostrogi i niewielkiej części główki, dwie główki zachowa-
ły się w nieco większym fragmencie. Trzy główki posia-
dają zachowane sygnatury literowe: CS, ….S oraz har-
fa pod koroną. Jedna sygnatura nie została odczytana. 
Wszystkie egzemplarze pochodzą z lat około 1700–1730  
(Oswald 1975: 37–39). Ze względu na niepełne dane moż-
na tylko wysunąć przypuszczenie, że sygnatura CS należy 
do Charlesa Stewarda lub Stewarta, jednego z wytwórców 
działających w Londynie w latach 1709–1718 (Oswald 
1975: 145). Problematyczna jest również sygnatura  

is marked with an uncrowned ‘A’, whilst the other bears 
the letters ‘BVB’ (in a single line) beneath a crown. It is 
difficult to attribute these specimens. The ‘BVB’ mark 
was used by production centres in the Westerald region. 
An uncrowned ‘A’ can, unfortunately, be ascribed to 
most manufactories, such as those in the Westerwald 
region, Berlin and Rościn. Very little can be concluded 
from the information available about production at 
Weissenspring. One of the pipe fragments recovered 
from Wisłoujście Fortress features the words ‘WEISSEN 
SPRING’ separated by a lattice pattern (Fig. 104:8). 
A manufactory in this town, located near Frankfurt on 
the Oder, was operational during 1765–1835 (Lutz 1990: 
911). Decoration in the form of a lattice motif on the stem 
is consistent with pipes made during the final phase of 
production at Rościn (Dąbal 2010: 78), hence it can be 
surmised that this specimen dates from the last quarter 
of the 18th century. Based on the snippets of information 
available about the marks adopted by this production 
centre, it cannot be ruled out that the aforementioned 
‘BVB’ and ‘A’ may also have been used there. In the Polish 
literature, specimens from this centre were identified by 
Karol Kwiatkowski among finds recovered from Stargard 
(2009/2010: 366–367) and by Szymon Bednarz among 
finds excavated in Gdańsk (2013: 275).

English pipes
Pipe workshops in England were among the first in 

Europe, having emerged by the 16th century. The earliest 
production centres were located in the London region; 
however, they quickly became widespread throughout 
the British Isles (Atkinson & Oswald 1969; Walker 
1971; Oswald 1975; Tatman 1994; Higgins 2008; 2009). 
Workshops which made pipes that found their way to 
Gdańsk included those based in London, Scotland and 
Liverpool (Dąbal 2013c). It is worth highlighting that 
English models first reached Gdańsk in the late 16th 
century, though they are often erroneously only looked 
for among finds of 18th-century and later date. 

Excavations at Wisłoujście Fortress yielded nine 
fragments of English clay pipes, represented by whole 
and partial bowls (Fig. 104:11–17). This assemblage is 
highly fragmented, the surviving specimens comprising 
two complete bowls, two largely complete ones and five 
fragmentary ones. They include examples with long 
bowls with curved sides, with a thick base and a wide 
spur (4 specimens); with a fairly wide mouth, thin base 
and a cylindrical or conical spur (4); and a short, thin 
bowl, with a flat rim and flattened spur (1 specimen). 

Specimens representing the first group survive in 
the form of a spur with a small fragment of bowl, and 
two slightly larger pieces of bowl. These three bowls 
feature the following marks: ‘CS’, and ‘….S’ with a harp 
surmounted by a crown. One of the marks could not be 
deciphered. All of these specimens date from around 
1700–1730 (Oswald 1975: 37–39). The incomplete nature 
of this data means that it is only possible to hypothesise 
that the ‘CS’ mark may have been that of a pipe maker 
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harfy pod koroną, dla której analogii nie odnaleziono, 
forma główki i sposób wykonania odpowiada wyrobom 
londyńskim. Chronologię egzemplarza wskazano, analo-
gicznie do wcześniejszego, na lata 1700–1760. 

Nieco więcej danych uzyskano podczas analizy głó-
wek drugiej grupy, reprezentowanych przez wyroby sy-
gnowane na ostrodze inicjałami: TS, WG i TD oraz sy-
gnaturą figuralną w formie serca. Sygnatura TS umiesz-
czona na stożkowatej ostrodze może pochodzić z warsz-
tatów Thomasa Smitha z Londynu, działającego w latach 
1758–1774 (Oswald 1975: 146). Główka fajki o wysoko-
ści 42,10 mm i średnicy wylotu mierzącej 23,70 mm, sy-
gnowana na ostrodze inicjałami WG, na główce WG uję-
tym w medalion i pionowo w stylizowane motywy roślin-
ne pochodzi z londyńskich warsztatów Williama Green-
landa z lat 1795–1817 (Oswald 1975: 137). Kolejna głów-
ka sygnowana na ostrodze inicjałami TD oraz na głów-
ce TD ujętym w medalion i stylizowane motywy roślin-
ne mierzy 39,83 mm wysokości i posiada wylew o śred-
nicy 22,55 mm. Opisany egzemplarz datowany jest na 
lata 1805–1825 i może pochodzić z warsztatów Thoma-
sa Duggana z Londynu (Oswald 1975: 135). Porównaw-
czo źródła archiwalne francuskiej miejscowości St. Qu-
entin odnotowują upowszechnienie modeli sygnowanych 
TD w roku 1816 (Leclaire 2013: 63). Być może jest okres 
intensywniejszego eksportu tych wyrobów. 

Wątpliwości co do proweniencji budzi również ostatni 
egzemplarz tej grupy główek, zachowany jedynie w par-
tii noska z sygnaturą serca. Wśród angielskich materia-
łów brak publikowanych analogicznych egzemplarzy, 
tego typu modele produkowane były prawdopodobnie 
w Anglii na eksport w latach 1750–1790 (Dąbal 2013a:  
211–212). Niemniej jednak analogiczne znaleziska po-
chodzące ze Szwecji nie pozwalają wykluczyć tamtejszej 
proweniencji (Dąbal 2013a). 

Ostatnią wyróżnioną wśród angielskich główek fajek 
jest egzemplarz o wysokości 30,43 mm i średnicy wylewu 
16,94 mm, sygnowany na główce inicjałami WM ujętymi 
w medalion i stylizowane motywy roślinne. Na ostrodze 
znajduje się sygnatura w postaci serca. W oparciu o kształt 
główki, jej chronologię określono na lata 1730–1760.  
Największy eksport tak sygnowanych modeli fajek przy-
pisywany jest Williamowi Manby, którego warsztat dzia-
łał w latach 1700–1770 (Oswald 1975: 179; Higgins 2009: 
46). Podobnie jak we wcześniejszych sytuacjach, dokład-
na atrybucja egzemplarza z Wisłoujścia jest kłopotliwa. 
Wstępna szersza próba atrybucji fajek WM do warszta-
tów rodziny Manby została przeprowadzona w oparciu 
o wybrane egzemplarze z Londynu (Pearce 2013: 71–82). 
Opublikowane przez Jacqui Pearce modele nie odpowia-
dają dokładnie formom tych pozyskiwanych z terenu Eu-
ropy czy Ameryki. Problemem jest także fakt wytwarza-
nia fajek sygnowanych WM z angielskich form, przy-
kładowo w Wenecji czy Rościnie (Dąbal 2010; Halmos 
2013: 51–61). Cechy technologiczne oraz sposób wykona-
nia badanego egzemplarza nie budzą jednak wątpliwości 
co do jego londyńskiej proweniencji. Otwarta jednak po-
zostaje dokładna atrybucja egzemplarza. 

by the name of Charles Steward or Stewart, working in 
London during 1709–1718 (Oswald 1975: 145). The mark 
consisting of a harp beneath a crown is also problematic, 
as no analogies could be found for it, though the bowl 
form and manufacturing method is consistent with 
London type pipes. Like the other two specimens, it was 
also dated to 1700–1760. 

Slightly more information was gleaned from analysis 
of the second group, represented by pipes marked on the 
spur with the initials ‘TS’, ‘WG’ and ‘TD’ and by one 
with a heart symbol. The pipe with a ‘TS’ on its conical 
spur may have come from the workshops of Thomas 
Smith of London, 1758–1774 (Oswald 1975: 146). The 
next bowl measures 42.10 mm high and has a rim 
diameter of 23.70 mm. The spur of this bowl features the 
initials ‘WG’, whilst the bowl itself bears another ‘WG’ 
within a medallion bounded by vertical, stylised plant 
motifs. It comes from the London workshops of William 
Greenland and dates to 1795–1817 (Oswald 1975: 137). 
Another bowl with the initials ‘TD’ marked on its stem, 
and on the bowl itself a ‘TD’ encircled by a medallion 
and stylised plant motifs, measures 39.83 mm high and 
has a rim diameter of 22.55 mm. This specimen is dated 
to 1805–1825 and may have come from the workshops of 
Thomas Duggan of London (Oswald 1975: 135). By way 
of comparison, archival records for the French town of 
St Quentin show that models marked ‘TD’ became more 
widespread in 1816 (Leclaire 2013: 63). This may have 
been a period in which export of these pipes intensified. 

Doubts regarding provenance also surround the last 
bowl in this group, of which all that survives is the spur, 
marked with heart. There are no analogous examples 
among published English clay pipes, hence this model 
was probably made in England for export during 1750–
1790 (Dąbal 2013a: 211–212). However, comparable 
finds from Sweden mean that it too cannot be ruled out 
as a possible source of origin (Dąbal 2013a). 

The last of the identified English pipe bowls is 
a specimen measuring 30.43 mm high, with a rim 
diameter of 16.94 mm and the initials ‘WM’ encircled 
by a medallion and stylised plant motifs marked on the 
bowl. The spur bears a mark in the guise of a heart. 
The shape of the bowl suggests that it dates from 
1730–1760. The largest export of pipes featuring these 
marks is attributed to William Manby, whose workshop 
was operational during 1700–1770 (Oswald 1975: 179; 
Higgins 2009: 46). As in the previous instances, the 
exact attribution of the specimen from Wisłoujscie is not 
straightforward. A preliminary attempt to ascribe ‘WM’ 
pipes to the workshops of the Manby family was carried 
out based on selected examples from London (Pearce 
2013: 71–82). Models published by Jacqui Pearce are 
not a precise match for those recovered from sites in 
continental Europe and America. A further problem 
is posed by the fact that pipes marked with the initials 
‘WM’ were also made elsewhere using English moulds, 
for example in Venice and Rościn (Dąbal 2010; Halmos 
2013: 51–61). However, the technological features and 
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W Gdańsku angielskie fajki zostały odnotowane 
na stanowiskach przy ul. Jaglanej 3/5, Toruńskiej 10, 
u zbiegu ul. Szafarnia i Długie Ogrody czy ul. Wałowej 
56 (Bednarz 2013; Dąbal 2013b; 2013c). Na badanych 
stanowiskach odnotowano egzemplarze z sygnatura-
mi WM i WG oraz sygnowane na ostrodze sercem (Bed-
narz 2013: 273–274, Dąbal 2013b: 211–212, 216; 2013c: 
337–341). Pozostałe opisane wyroby odnotowano po raz 
pierwszy. 

Fajki złożone
Fajki złożone, posiadające części porcelanowe, za-

częto produkować w XVIII wieku w większości europej-
skich manufaktur (Meulen 1986). Rozkwit wytwórczości 
tej kategorii wyrobów przypada na XIX wiek. W Euro-
pie środkowej atrybucje fajek porcelanowych przypisu-
je się najczęściej wytwórniom niemieckim i austriackim, 
rzadziej analogii poszukuje się w manufakturach francu-
skich (Leenen 2013: 200–201). Szersze studia dotyczą-
ce tej kategorii źródeł archeologicznych nie zostały do tej 
pory podjęte z perspektywy obszaru Polski. 

Na stanowisku 12, w sezonach badawczych w latach 
2013–2014, pozyskano łącznie 5 fragmentów porcela-
nowych główek fajek złożonych (ryc. 104:18). Niewielkie 
części pochodzą od dwóch modeli cylindrów. Jeden za-
chowany fragment jest z pewnością częścią owoidalnej 
główki z ostrogą, posiadającej gwintowane połączenie. 
Na gwintowanej końcówce główki odnotowano malowa-
ne podszkliwnie niebiesko oznaczenie/sygnaturę, prze-
rwane centralnie kanałem dymowym. Do tej pory na ba-
danych egzemplarzach nie odnotowano podobnej sytu-
acji. Brak referencyjnych danych nie pozwolił na identy-
fikację wytwórcy. Jakość i barwa porcelany mogą suge-
rować niemieckie wytwórnie. Drugi zachowany egzem-
plarz zachowany w formie dwóch małych fragmentów 
cylindra główki nie pozwala na szerszą charakterystykę 
i próbę identyfikacji. 

Chronologię lepiej zachowanego egzemplarza okre-
ślono na XIX wiek (Leenen 2013: 200–201). Drugi ba-
dany egzemplarz datowany jest na XX wiek, w oparciu 
o kontekst pozyskania. 

Elementy fajek
Metalowe elementy fajek należą do kategorii wyro-

bów bardzo rzadko publikowanych i opracowywanych 
na łamach polskich publikacji (Konczewska, Konczew-
ski 2004: 106; Dąbal 2008: 243). Fakt ten wynika często 
z podejmowanego rozdziału materiałów do opracowywa-
nia naukowego, dla którego kryterium surowcowe jest je-
dynym, oraz – być może obecnie już w mniejszym stop-
niu – niepoprawnej identyfikacji zabytków metalowych. 

Wśród przedmiotów metalowych pozyskanych na 
stanowisku wyróżniono mosiężną obręcz do mocowa-
nia wieczka fajki (ryc. 104:19). Płaska obręcz, o średni-
cy zewnętrznej 28,01 mm i wewnętrznej 21,14 mm, osa-
dzona jest na dwóch cienkich pierścieniach, wysokich na 
4,19 mm. Do mocowania wieczka służyły zawiasy, za-
chowane w postaci trzech tulejek. Zewnętrzny pierścień  

method of manufacture of the specimen in question 
leave no doubt that it came from London. Nevertheless, 
its exact attribution remains unresolved.

In Gdańsk English pipes have been recorded at the 
Jaglana 3/5, Toruńska 10 and Wałowa 56 sites as well as 
at a site located at the junction of Szafarnia and Długie 
Ogrody Streets (Bednarz 2013; Dąbal 2013b; 2013c). 
Excavations at these sites brought to light examples 
marked ‘WM’ and ‘WG’ and ones featuring a heart on 
the spur (Bednarz 2013 : 273–274, Dąbal 2013b: 211–
212, 216; 2013c: 337–341). No examples of the other 
pipes described above have previously been noted.

Porcelain pipes
Most European manufactories began making 

compound pipes with porcelain components in the 18th 
century (Meulen 1985). A boom in the production of this 
type of pipe came in the 19th century. In Central Europe 
porcelain pipes are most often accredited to German and 
Austrian manufacturers and occasionally to French ones 
(Leenen 2013: 200–201). To date no wide-ranging study 
of this category of archaeological finds in Poland has 
been undertaken. 

During the 2013–2014 excavations at site 12, five 
porcelain bowl fragments of compound pipes were 
recovered (Fig. 104:18). These small pieces come from 
two types of bowl. One fragment was undoubtedly part 
of an ovoid bowl with a spur, the bowl featuring a screw 
thread for attachment. A blue, under-glazed painted 
maker’s mark bisected by the draught hole was noted 
at the threaded end of the bowl. A similar feature has 
not been recorded on other examples analysed to date. 
The absence of reference materials made it impossible to 
identify the manufacturer. The quality and colour of the 
porcelain suggest that this pipe may have been made in 
Germany. The second specimen survives in the form of 
two pieces of pipe bowl which are too small to determine 
its details and enable its identification. 

The better-preserved bowl was ascribed to the 19th 
century (Leenen 2013: 200–201); the second one was 
dated to the 20th-century based on the context from 
which it was recovered. 

Pipe components
Metal components of tobacco pipes are an artefact 

category that has very seldom been studied or reported on 
in Polish publications (Konczewska & Konczewski 2004: 
106; Dąbal 2008: 243). This often results from the fact 
that finds tend to be divided for analysis into categories 
based solely on raw materials, or alternatively, though to 
a lesser extent these days, because metal artefacts are 
erroneously identified. 

The metalwork recovered from excavations at 
Wisłoujście included a brass ring for attaching a pipe 
cover (Fig. 104:19). A flat ring with an outer diameter 
of 28.01 mm and an inner diameter of 21.14 mm is 
mounted on two thin rings measuring 4.19 mm high. The 
cover would have been attached by hinges which survive 
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dekorowany jest techniką repusowania powtarzalny-
mi dookolnie motywami stylizowanych liści, prawdo-
podobnie tytoniu (po trzy). Metalowe wieczka fajek są 
wciąż rzadko publikowane w kontekście archeologicz-
nym (Duco 1993: 165; Oosteveen 2003: 123; Konczew-
ska, Konczewski 2004: 106; Dąbal 2008: 243; Cruyshe-
er 2014: 24–25). Datowania egzemplarza z Wisłoujscia 
dokonano w oparciu o dane metryczne oraz znane analo-
giczne konstrukcje. Średnica elementu odpowiada śred-
nicom wylotów fajek z końca XVIII wieku. Wyroby o ana-
logicznych wymiarach i sposobie połączenia metalowych 
części pochodzą z wraku statku „General Carleton”, któ-
ry zatonął w 1785 roku oraz z badań archeologicznych 
Fortu Bourtange, gdzie określono ich chronologię na lata 
60. XVIII wieku (Duco 1993: 165; Dąbal 2008: 243). 

Do tej pory nie opublikowano tej kategorii znalezisk 
z Gdańska, jednak pojedynczo są one identyfikowane 
i odnotowywane w zbiorach z poszczególnych stanowisk. 

Wnioski
Badany zespół fajek pod względem reprezentowa-

nych egzemplarzy nie odróżnia się od zespołów z obszaru 
Gdańska. W zbiorze z Wisłoujścia odnotowano wszyst-
kie warsztaty, których produkty pozyskiwane są w ob-
rębie historycznego miasta. Analizując kontekst pozy-
skania badanych fajek, trudno o ich szerszą interpreta-
cję w odniesieniu do obiektu, ponieważ większość po-
chodzi z warstw niwelacyjnych lub budowlanych. Wśród 
znalezisk z warstw budowlanych (warstwa 254) zwraca 
uwagę zespół 21 główek fajek sygnowanych herbem Gou-
dy, których analiza wskazała, że mogą pochodzić z jed-
nej formy. Większość posiadała ślady użytkowania w po-
staci opalenia, sześć nie było nigdy używanych. Referen-
cyjność znalezisk do tych pochodzących z obszaru histo-
rycznego miasta Gdańska może również wskazywać po-
chodzenie warstw niwelacyjnych, w których zdeponowa-
ne zostały zabytki. Do kontekstów, które można wiązać 
z funkcjonowaniem załogi Fortu, należy zasypisko stud-
ni (wykop 5, warstwa 120) oraz zasypisko piwniczki go-
spodarczej (wykop 7, warstwa 296). Jednak z kolei zna-
leziska z wskazanych warstw były bardzo niecharakte-
rystyczne. Z małej piwniczki gospodarczej pozyskano 
39 niedekorowanych cybuchów, 2 zdobione geometrycz-
nie, 4 ustniki oraz 3 fragmenty główek, w tym sygnowa-
na herbem Amsterdamu, herbem Goudy i dekorowana re-
liefowo. W odniesieniu do tego kontekstu użytkowanie 
wyrobów można przypisać XVIII-wiecznej załodze Fortu.

Z drugiego wskazanego kontekstu (warstwa 120) 
pochodzą jedynie fragment niedekorowanego cybucha 
i ustnik, wskazujące na użytkowanie fajek glinianych na 
terenie Twierdzy także w XIX wieku. 

Zaprezentowany zespół wyrobów jest interesujący ba-
dawczo ze względu na zakres danych, którymi uzupełnia 
informacje o rynku zbytu wyrobów fajczarskich w Gdań-
sku. Dalszych badań i uściślenia wymagają powiązania 
handlowe poszczególnych ośrodków z Gdańskiem oraz 
atrybucja wyrobów poszczególnym wytwórcom. 

in the form of three sleeves. The outer ring is decorated 
by a repeating sequence of repoussé motifs depicting 
stylised leaves, probably of tobacco (grouped in threes). 
Few archaeological discoveries of pipe covers have been 
published (Duco 1993: 165; Oosteveen 2003: 123; 
Konczewska & Konczewski 2004: 106; Dąbal 2008: 243; 
Cruysheer 2014: 24–25).The specimen from Wisłoujscie 
was dated based on metric data and on known analogies. 
Its diameter corresponds to that of late 18th-century pipe 
rims. Items of comparable dimensions and with similarly 
interconnecting metal parts were recovered from the 
wreck of General Carleton, which sank in 1785, and from 
excavations in Grens, where they were dated to the 1760s 
(Duco 1993: 165; Dąbal 2008: 243). 

To this day no reports have been published about 
finds of this type excavated in Gdańsk; however, isolated 
examples have been identified in assemblages from 
individual sites. 

Conclusions
The analysed pipe assemblage is consistent with 

other assemblages from Gdańsk in terms of the varieties 
noted. All of the workshops which produced clay pipes 
recorded in the historic city centre are also represented 
in the Wisłoujście assemblage. The recovery contexts 
of the analysed pipes make it difficult to interpret them 
in relation to the site because most of them were found 
either in levelling or construction deposits. Notable 
among those recovered from construction deposits (layer 
254) is a group of 21 pipe bowls bearing the Gouda coat 
of arms. Analysis revealed that they may have been made 
in the same mould. Evidence of use is visible on most of 
them in the form of smoke stains; six of them were never 
used. Cross-referencing these finds with those recovered 
from Gdańsk’s historic city centre may point to the origin 
of the levelling layers in which the finds were deposited. 
Contexts which can be associated with the activities of 
the Fort’s personnel include the backfill of a well (trench 
5, layer 120) and the backfill of a small storage cellar 
(trench 7, layer 296). However, the pipes found in the 
aforementioned contexts were very atypical. The small 
storage cellar yielded 39 plain stems, 2 decorated with 
geometric motifs, 4 mouthpieces and 3 bowl fragments, 
including ones with the Amsterdam coat of arms, the 
Gouda coat of arms marks and featuring relief decoration. 
Given this context, their use can be attributed to the 
18th-century Fort personnel.

The other context referred to (layer 120) yielded only 
a plain stem fragment and a mouthpiece indicating that 
clay pipes had also been used at Wisłoujście Fortress in 
the 19th century. 

The assemblage presented herein is interesting in 
research terms because of the range of information 
it adds to what is already known about the market for 
pipe products in Gdańsk. The commercial links between 
individual production centres and the attribution of pipes 
to particular manufacturers are issues which require 
further study and clarification. 
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Abstrakt:
W niniejszym artykule zaprezentowano zbiór wyrobów szklanych pozyskany w efekcie ba-

dań archeologicznych przeprowadzonych na stanowisku Twierdza Wisłoujście w latach 2013–
2014. Zbiór liczy 2060 egzemplarzy, w tym fragmenty i całe wyroby. Materiał poddano analizie 
technologicznej i stylistycznej. Wyroby szklane zaklasyfikowano do 5 grup funkcjonalnych wy-
różnionych dla całości zbioru. Tworzy je szkło stołowe, zasobowe, apteczne, okienne i kosmetycz-
ne. Wybrane wyroby dodatkowo przebadano w zakresie składu chemicznego szkła, wykonując 
analizę mikrograficzną. Chronologię szkła ustalono na okres od k. XVI i XVII do XX wieku. Naj-
liczniej zachowały się naczynia zasobowe z XVIII i XIX wieku oraz szkło okienne. 

Słowa kluczowe:
Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, wyroby szklane, szkło nowożytne

Abstract:
This paper presents glass finds recovered from excavations carried out at Wisłoujście Fortress 

during 2013–2014. The assemblage comprises 2060 artefacts, representing both complete and 
fragmentary vessels. The material was analysed in terms of style and technology. The entire 
assemblage was divided into five functional categories: tableware, storage vessels, pharmaceutical 
glassware, window glass and cosmetic vessels. Selected specimens also underwent micrographic 
analysis in order to determine the chemical composition of the glass. The finds were attributed 
to a range of periods extending from the 16th and 17th centuries to the 20th century. The most 
numerously represented are storage vessels of the 18th and 19th centuries and window glass.

Keywords:
Gdańsk, Wisłoujście Fortress, glass artefacts, post-medieval glass
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W wyniku badań archeologicznych przeprowadzonych 
na stanowisku Twierdza Wisłoujście (stanowisko nr 12, 
AZP 11–44) pozyskano zbiór wyrobów szklanych, liczący 
2060 egzemplarzy, w tym fragmenty i całe wyroby. Mate-
riał poddano analizie technologicznej i stylistycznej, a wy-
brane wyroby dodatkowo przebadano w zakresie skła-
du chemicznego szkła. Wyroby szklane zaklasyfikowano 
do 5 grup funkcjonalnych wyróżnionych dla całości zbio-
ru. Tworzy je szkło stołowe, zasobowe, apteczne, okienne  
i kosmetyczne. W obrębie każdej z grup wyróżniono mniej-
sze podzespoły, w skład których wchodziły występujące 
w zbiorze formy wyrobów. Scharakteryzowano je w zakre-
sie stopnia zachowania, barwy i przejrzystości szkła, tech-
niki wykonania oraz techniki zdobienia. 

Stan badań nad nowożytnym 
szklarstwem
Stan badań nad szklarstwem okresu nowożytnego 

w Polsce można określić jako niedostatecznie rozwinięty. 
Wpływa na to niska liczba opracowań syntetycznych doty-
czących rozwoju i produkcji szkła w Polsce oraz opracowań 
problematycznych na temat poszczególnych grup przed-
miotów1. Zauważalne jest, że w poszczególnych ośrodkach 
badawczych w kraju nie są obecnie systematycznie publi-
kowane wyniki badań z zakresu wyrobów szklanych. Taki 
stan dotyczy również ośrodka gdańskiego (por. Krukow-
ska 2007a; 2007b; 2009; Maciaszek 2008; Szczepanow-
ska 2010; 2013a), a także pozostałych ośrodków (por. wy-
brane: Woźny 2001; Nowosielska 2004; Fonferek 2013). 
Rozwinięcia wymagają również studia nad szkłem młod-
szym, XIX- i XX-wiecznym. Nieliczne publikacje w tym za-
kresie, jak również niepodejmowanie szerszej problematy-
ki wyrobów pochodzących z tego okresu, utrudniły prze-
prowadzenie analizy porównawczej (por. Woźny 2001; 
Humbsch 2006; Żmuda 2010; Majewski 2012; Fonferek 
2013). Syntetyczne opracowania wyrobów szklanych cha-
rakterystyczne są dla badań archeologicznych prowadzo-
nych w latach 70.–90. XX wieku oraz w mniejszym stopniu 
w początkach XXI wieku. Powstało w tym czasie szereg pu-
blikacji, które stanowią cenną bazę porównawczą dla obec-
nie prowadzonych analiz. Zawierają one materiały szklane  

1 Wśród grup przedmiotów szklanych większe zainteresowanie 
badaczy zyskały np. puchary typu Römer (Gołębiewski 1988; 
Szczepanowska 2010), szklanice (Markiewicz 1989), naczynia 
apteczne (Olczak 1984; Kozłowska, Nowakowski 1987; Brzeżyc-
ka 1995), butelki stemplowane (Gołębiewski 1997; Woźny 2001; 
Krukowska 2007a; Szczepanowska 2013a).

Excavations carried out at Wisłoujście Fortress (site 12, 
AZP 11–44) led to the recovery of a glass assemblage 
numbering 2060 items, encompassing both complete and 
fragmentary objects. The finds were analysed in terms 
of style and technology, and selected specimens also 
underwent chemical composition analysis. The entire 
assemblage was divided into five functional categories: 
tableware, storage vessels, pharmaceutical glassware, 
window glass and cosmetic vessels. Each of these groups 
was further subdivided into smaller subsets which were 
classified according to form. They are described in terms 
of their condition, colour and opacity, and the techniques 
used in their manufacture and decoration.

Research to date on post-medieval
glass production
Post-medieval glass has received little attention 

in Poland. This situation is exacerbated by the fact 
that there are few comprehensive studies about glass 
production and its development in Poland, and equally 
few thematic research reports about individual groups 
of glass products.1 It is striking that the publication of 
glass analysis reports is not standard practice at research 
centres nationwide. This applies as much to Gdańsk 
(cf. Krukowska 2007a; 2007b; 2009; Maciaszek 2008; 
Szczepanowska 2010; 2013a) as it does to other parts 
of Poland (see for example, Woźny 2001; Nowosielska 
2004; Fonferek 2013). Glass of more recent date (19th- 
and 20th-century) also requires further research. The 
small number of relevant publications, as well as the 
lack of broader studies on glass products of this period, 
hampered the process of comparative analysis (see 
Woźny 2001; Humbsch 2006; Żmuda 2010; Majewski 
2012; Fonferek 2013). In-depth studies have appeared of 
glass finds recovered from excavations conducted during 
the 1970s–90s, and to a lesser extent in the early 21st 
century. The titles published during these periods provide 
an invaluable comparative compendium for analyses 
carried out today. They feature glass artefacts recorded at 
a variety of sites around Poland (see, for example: Ciepiela 
1977; Cnotliwy 1981; Rubnikowicz 1989a; Olczak 1984; 

1 Some glass artefacts have generated greater interest among 
researchers than others, among them roemers (Gołębiewski 1988; 
Szczepanowska 2010), beakers (Markiewicz 1989), pharmaceutical 
glassware (Olczak 1984; Kozłowska & Nowakowski 1987; 
Brzeżycka 1995), and stamped bottles (Gołębiewski 1997; Woźny 
2001; Krukowska 2007a; Szczepanowska 2013a).
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Ryc. 105. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, naczynia szklane, wybór: naczynia stołowe (rys. 1–4, 6), naczynia zasobowe 
(rys. 5, 7–12), rys. Agnieszka Dmitruczuk.

Fig. 105. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12, glass vessels assortment: tableware (1–4, 6), storage vessels (5, 7–12). Drawing by 
Agnieszka Dmitruczuk.
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z różnych stanowisk w Polsce (por. wybrane: Ciepiela 
1977; Cnotliwy 1981; Rubnikowicz 1989a; Olczak 1984; 
1991; 1995; 1999a; 1999b; Nawracki 1999). Najwięcej 
informacji dostarczają monografie autorstwa A. Wyrobisza 
(1968), A. Polak (1981) oraz pod redakcją Z. Kamieńskiej 
(1974). Wśród literatury zagranicznej zwracają uwagę pu-
blikacje autorstwa O. Drahotovej (1984), O. R. Jones i E. 
A. Smith (1985), F. Frýdy (1991), H. Henkesa (1994), E. 
Ringa (2003), H. Willmotta (2002). Ze względu na położe-
nie Gdańska oraz zasięg kontaktów handlowych w okresie 
nowożytnym prezentowane w tych publikacjach materiały 
wraz z ich analizą technologiczną i stylistyczną pozwalają 
w wielu przypadkach na bezpośrednie odniesienie się do 
źródeł pozyskiwanych na stanowiskach w Gdańsku. 

Analiza materiału
Szkło stołowe 
Do grupy naczyń stołowych zaklasyfikowano 66 eg-

zemplarzy, co stanowi 3,2% całego zbioru. Wśród wyro-
bów wyróżniono następujące kategorie zabytków: szklani-
ce, pucharki, kieliszki, szklanki. Pojedyncze egzemplarze 
przyporządkowano do grupy dzbanów, karafek, kufli. Ze 
względu na zły stan zachowania nie zidentyfikowano for-
my 3 fragmentów. Formy wyrobów szklanych opisano od 
najstarszych do najmłodszych.

Najstarsze naczynia stołowe reprezentowane są przez 
szklanice. W zbiorze wyróżniono 17 fragmentów naczyń 
tego typu, z których 8 wykonano ze szkła bezbarwnego, a 9 
ze szkła zielonkawego. Szklanice są to wysokie naczynia 
do picia, osadzone na wyodrębnionej stopce. Otrzymywa-
no je przez wydmuchiwanie szkła. Pozostałością tego pro-
cesu jest zachowany na dnie ślad po oderwanej piszcze-
li, przy użyciu której wydmuchiwano bańkę szklaną i for-
mowano naczynie. Z naczyń tej kategorii zachowały się je-
dynie fragmenty stopek i korpusów. Zachowane całkowi-
cie 2 egzemplarze den mają średnicę 5,4 i 7,2 cm. Wśród 
fragmentów szklanic zaobserwowano łącznie na 3 egzem-
plarzach zdobienie poprzez umieszczenie dookolnej karbo-
wanej taśmy wokół dna i korpusu (kat. 437, ryc. 105:1; 
kat. 412, ryc. 108:3). W jednym przypadku żłobki na ta-
śmie wykonano ręcznie, w pozostałych przy użyciu narzę-
dzi (nożyka i szczypiec). Na 3 fragmentach korpusów za-
obserwowano ornament optyczny w układzie sieciowym 
(kat. 1118, ryc. 105:6). Szklanice tego typu znane są z in-
nych stanowisk Gdańska i datowane na połowę XVI–XVII 
wiek (Krukowska 2009: 440, 448). Na podstawie analo-
gii wśród szkieł angielskich, holenderskich i niemieckich 
chronologię naczyń można przesunąć na początek i 1. po-
łowę XVII wieku (por. Willmott 2002: 39; Ring 2003: 80; 
Lensink 2008: 8)2.

Cylindryczne formy szklanic datuje się najczęściej na 
wiek XVI do połowy wieku XVII. Sporadycznie ich obec-
ność odnotowuje się dla XVIII wieku. Smuklejsze wysokie 

2 Taką chronologię naczyń autorka niniejszego artykułu proponu-
je także dla zbioru szklanic z ornamentem optycznym, pozyska-
nego ze stanowiska przy ul. 3 Maja 4 w Gdańsku (Szczepanow-
ska 2012). 

1991; 1995; 1999a; 1999b; Nawracki 1999). The greatest 
range of information is provided by monographs written 
by A. Wyrobisz (1968) and A. Polak (1981), and from 
one edited by Z. Kamieńska (1974). Significant foreign 
publications include those by O. Drahotova (1984), 
O. R. Jones and E. A. Smith (1985), F. Frýd (1991), H. 
Henkes (1994), E. Ring (2003), and H. Willmott (2002). 
In view of Gdańsk’s geographical location and its 
commercial contacts during the post-medieval period, 
the materials presented in these publications, complete 
with technological and stylistic analyses, enable direct 
analogies to be found in many instances for artefacts 
recorded at sites in Gdańsk.

Assemblage analysis
Tableware
Sixty-six specimens, accounting for 3.2% of the entire 

assemblage, were classified as tableware. The following 
subcategories were identified among these finds: beakers, 
tumblers, goblets and stemware. Jugs, decanters and 
tankards are represented by solitary specimens. Three 
fragments are too poorly preserved to attribute them 
to a specific vessel form. The glassware is described in 
chronological order, starting with the oldest forms.

The earliest tableware is represented by beakers. The 
assemblage features 17 fragments of this type of vessel, 
eight of which are made of colourless glass and nine of 
greenish glass. These glass beakers are tall, footed drinking 
vessels. They were made by glassblowing. This process 
is evidenced by a scar left on the beaker’s base by the 
detachment of the blowpipe that had been used in shaping 
it. Only foot and body sherds survive of these vessels. The 
two complete foot specimens have respective diameters of 
5.4 cm and 7.2 cm. Decoration in the form of an applied 
milled cordon around the base or body of the vessel was 
noted on three fragments (Cat. No. 437, Fig. 105:1; Cat. No. 
412, Fig. 108:3 ). In one instance the milling on the cordon 
was made by hand, whilst in the other two, tools were used 
(a knife and pliers). An optic-blown mesh pattern was 
noted on three body fragments (Cat. No. 1118, Fig. 105:6). 
Glasses of this type recorded at other sites in Gdańsk have 
been dated to the mid-16th–17th centuries (Krukowska 
2009: 440, 448). Based on analogies from English, Dutch 
and German glass assemblages, the chronology of these 
vessels can be revised to the first half of the 17th century 
(cf. Willmott 2002: 39; Ring 2003: 80; Lensink 2008: 8).2

Cylindrical forms of glass beakers are usually dated 
to the 16th and the first half of the 17th century. Sporadic 
occurrences are noted in the 18th century. The tall, 
slender forms known as flutes had already appeared by 
the early 1400s, and continued to feature throughout the 
15th century up until the mid-16th century (e.g. Cnotliwy 
1981: 334–336; Drahotova 1984: 70–79; Nawracki 1999: 

2 The same chronology is suggested by the present author for the glass 
beakers with optic-blown decoration recovered from excavation of 
the site at ul. 3 Maja 4, Gdańsk (Szczepanowska 2012). 
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Ryc. 106. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, naczynia szklane, wybór: naczynia stołowe (rys. 11), naczynia zasobowe 
(rys. 1–10, 12–14), rys. Agnieszka Dmitruczuk.

Fig. 106. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12, glass vessels assortment: tableware (12), storage vessels (1–10, 12–14). Drawing by 
Agnieszka Dmitruczuk.
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formy, tzw. szklanice fletowate, występowały już na przeło-
mie XIV i XV wieku oraz przez całe XV stulecie, do poło-
wy wieku XVI (m.in. Cnotliwy 1981: 334–336; Drahoto-
va 1984: 70–79; Nawracki 1999: 117–119; Nowosielska 
2004: 70; Krukowska 2007b: 38; Markiewicz 2010: 2).

Drugą grupę najstarszych naczyń stanowią pucharki. 
Wyróżniono 6 fragmentów w formie stopek oraz nóżki. Na 
tej podstawie nie jest możliwe określenie pełnej formy pu-
charków. Naczynia wykonano ze szkła zielonkawego (3 frag-
menty), niebieskawego (1 fragment), brązowego (1 frag-
ment) oraz bezbarwnego (1 fragment). Całkowicie zacho-
wane dna mają średnicę 5; 5,4; 6,9 i 7,3 cm (ryc. 108:6). 
Na wszystkich egzemplarzach zachowały się ślady ręczne-
go formowania, w tym ślad po oderwanym przylepiaku. 
Jeden fragment pucharka (kat. 1658, ryc. 105:4) ziden-
tyfikowano jako pozostałość naczynia typu Römer, wyko-
nanego ze szkła jasnoniebieskiego. Zachowany fragment 
to nóżka o rekonstruowanej średnicy 2,6 cm. Powierzch-
nię nóżki ozdobiono aplikacją w formie malinek, a miej-
sce przejścia w stopkę podkreślono dookolną taśmą. Naczy-
nie zachowało się w ok. 12% powierzchni i stanowi jedy-
ny przykład tego typu pucharków w zbiorze. Jego chronolo-
gię określono na 2. połowę XVII wieku (Gołębiewski 1988:  
433–436; Krukowska 2009: 440; Szczepanowska 2010: 
134–135). Wstępną chronologię pozostałych pucharków 
określono na XVII–XVIII w., a w przypadku naczynia wy-
konanego ze szkła bezbarwnego na XVIII–XIX wiek. 

Do grupy kieliszków zaklasyfikowano 17 fragmentów 
naczyń, zachowanych w postaci stopek, nóżek i elementów 
czaszy. Naczynia wykonano ze szkła bezbarwnego (11 frag-
mentów), żółto-brązowego (2 fragmenty) oraz zielonkawo-
brązowego (4 fragmenty). Zachowane fragmenty, poza jed-
nym egzemplarzem, nie pozwalają na określenie pełnej for-
my naczynia. Na podstawie cech technologicznych, w tym 
koloru i odbarwienia szkła oraz mechanicznej produkcji, 
naczynia bezbarwne i żółto-brązowe datowano na k. XIX 
i XX wiek. Najlepiej zachowane egzemplarze naczyń z tej 
grupy wykonane zostały z przejrzystego szkła zielonkawo-
brązowego (kat. 462, ryc. 108:1–2). Pozyskane fragmenty 
pochodzą co najmniej od dwóch naczyń. W obu przypad-
kach zachowała się wysoka profilowana nóżka, uformowa-
na przez wydmuchiwanie szkła i ręczną obróbkę. Na nóżce 
umieszczono jako aplikację dekoracyjne malinki w ukła-
dzie po trzy na każdym z krążków. Zachowana wysokość 
naczyń wynosi 9 i 14 cm, średnica dna 7 cm. Analogii nie 
udało się wskazać. Wstępną chronologię naczyń określono 
na XVIII–1. połowę XIX wieku. Drugi pod względem stop-
nia zachowania kieliszek wykonano ze szkła bezbarwnego 
(ryc. 108:7). Duża, gładka czasza naczynia została osadzo-
na na profilowanej nóżce w kształcie tralki. Stopka kielisz-
ka jest okrągła. Brak śladu po przylepiaku od spodu stopki 
wyklucza tradycyjny sposób uformowania naczynia przez 
wydmuchiwanie szkła. 

Do kategorii szklanek włączono 18 fragmentów naczyń. 
Zachowały się fragmenty den i korpusów. Naczynia wyko-
nano ze szkła bezbarwnego (16 fragmentów) oraz zielone-
go (2 fragmenty). Wśród dekoracji naczyń wyróżniono gra-
werowanie (3 fragmenty), malowanie emalią (2 fragmenty).  

117119; Nowosielska 2004: 70; Krukowska 2007b: 38; 
Markiewicz 2010: 2).

Goblets constitute the second group among the 
earliest glass vessels. Six fragments were recorded in 
the form of foot and stem sherds from which it was not 
possible to determine complete vessel forms. The goblets 
represent a range of colours: greenish (3 fragments), 
bluish (1 fragment), brown (1 fragment) and colourless 
(1 fragment). Those base sherds which are complete 
have respective diameters of 5.0, 5.4, 6.9 and 7.3 cm 
(Fig. 108:6). All of these specimens show signs of having 
been free-blown, including a pontil mark. One goblet 
sherd (Cat. No. 1658, Fig. 105:4) was identified as part 
of a roemer made of pale blue glass. The extant fragment 
is a stem sherd with a reconstructed diameter of 2.6 cm. 
The surface of the open stem is decorated with applied 
prunts, and the transition between the stem and the foot 
is highlighted by a cordon. Approximately 12% of this 
vessel survives, and it is the only example of its type in this 
assemblage. It is attributed to the latter half of the 17th 
century (Gołębiewski 1988: 433–436; Krukowska 2009: 
440; Szczepanowska 2010: 134–135). The remaining 
goblets have been dated provisionally to the 17th–18th 
centuries, apart from the specimen made of colourless 
glass, which is ascribed to the 18th–19th centuries. 

The 17 items classified as stemware are represented 
by foot, stem and bowl fragments. They are made of 
glass which is colourless (11 fragments), yellow-brown (2 
fragments) and greenish-brown (4 fragments). With only 
one exception, complete vessel forms cannot be identified 
from these fragments. Based on technological features 
(including the colour and decolourisation of the glass, 
as well as its production mechanics), the colourless and 
yellow-brown vessels have been dated to the late 19th 
and 20th centuries. The best-preserved specimens in 
this group are made of translucent greenish-brown glass 
(Cat. No. 462, Fig. 108:1–2). The recovered fragments 
represent at least two vessels. In both instances the extant 
fragments include a tall, profiled stem made by blowing 
and manual processing. Three decorative prunts feature 
on each of the stems. The respective extant heights of 
these vessels amount to 9 cm and 14 cm, with a base 
diameter of 7 cm. No immediate analogies could be 
identified for these vessels; they have been provisionally 
dated to between the 18th and the first half of the 19th 
century. The second best-preserved vessel is made of 
colourless glass (Fig. 108:7). The large, plain bowl is 
set on a profiled baluster stem. The foot of the vessel is 
circular. The absence of a pontil mark on the underside 
of the foot means that this vessel could not have been 
made by the traditional method of glassblowing.

Eighteen vessel fragments were assigned to the 
category of tumblers. They are represented by base 
and body fragments, and were made of colourless (16 
fragments) and green (2 fragments) glass. Decoration 
is present in the form of cutting (3 fragments), and 
enamelling (2 fragments). Plain tumblers were also 
noted. The technological features of these tumblers 
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Ryc. 107. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, naczynia szklane i szkło okienne, wybór: naczynia zasobowe (rys. 1), 
naczynia apteczne (rys. 2–5), szkło okienne (rys. 6–10), naczynia kosmetyczne (rys. 11–14), rys. Agnieszka Dmitruczuk, Martyna 
Kierzk.

Fig. 107. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12, glass vessels and window glass assortment: storage vessels (1), apothecary vessels 
(2–5), window glass (6–10), cosmetic vessels (11–14). Drawing by Agnieszka Dmitruczuk and Martyna Kierzk.
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Wystąpiły również szklanki gładkie, bez zdobień. Na pod-
stawie cech technologicznych ww. szklanek można przy-
jąć, że pochodzą one z XVIII i XX wieku (m.in. Ciepiela 
1977: 49–66). W tej grupie naczyń za najstarsze uznano 
dwa fragmenty szklanek (kat. 1646, 1650, ryc. 105:2–3, 
108:4) wykonanych ze szkła zielonego. Naczynia wykona-
no ręcznie, przez wydmuchiwanie szkła. Korpus jest żłob-
kowany, dekorowany kanelurami. Na naczynie przypada 
odpowiednio 6 i 8 kanelur. Średnica szklanek wynosi 4 
i 6,1 cm, a zachowana wysokość 4 i 5 cm. Grubość szkła 
wynosi 1–1,2 mm. Na dnach zachował się ślad po przy-
lepiaku. Chronologię naczyń określono na XVII wiek (np. 
Willmott 2002: 37–38, 111; Lensink 2008: 8).

W zbiorze wyróżniono 1 fragment dzbana (kat. 1647, 
ryc. 105:5). Naczynie wykonano ze szkła zielonego przez 
wydmuchiwanie. Zachowany fragment o wysokości 4,8 cm 
to korpus dekorowany dookolnymi nitkami. Grubość szkła 
wynosi 2–2,3 mm. Na podstawie cech stylistycznych oraz 
technologicznych chronologię naczynia określono na 2. po-
łowę XVII–XVIII w. Analogii nie udało się wskazać (por. 
Ring 2003: 145–146). 

Jeden fragment naczynia stanowi zamknięcie karaf-
ki. Wykonano je z formy, ze szkła bezbarwnego. Wysokość 
wyrobu wynosi 41 mm. Jego chronologię określono na XX 
wiek.

Do grupy szkła stołowego włączono również 2 frag-
menty kufla wykonanego ze szkła bezbarwnego oraz ser-
wetnik wykonany ze szkła kryształowego (ryc. 109:18). 
Chronologię obu wyrobów określono na XX wiek. 

Szkło zasobowe
Do grupy wyrobów szklanych służących do przechowy-

wania oraz transportu płynnych produktów spożywczych, 
głównie wina, piwa, wódek, likierów oraz wód mineral-
nych, włączono butelki i gąsiory. W zbiorze wyróżniono 855 
egzemplarzy naczyń tego typu, w tym fragmenty i całe for-
my. Szkło zasobowe stanowi 41,4% całości zbioru. Wśród 
butelek w zdecydowanej większości wystąpiły naczynia 
o korpusie cylindrycznym (528 egzemplarzy, w zdecydo-
wanej większości zachowane fragmentarycznie), a następ-
nie czworobocznym (187 fragmentów) i sześciobocznym 
(1 egzemplarz). Wyróżniono również 138 fragmentów den  
i korpusów butelek o nieokreślonym kształcie, w tym 8 po-
chodzących od małych form. Do kategorii gąsiorów włą-
czono 1 fragment dna. 

Butelki cylindryczne zachowały się w stanie całkowi-
tym (17 egzemplarzy) oraz w postaci fragmentów korpusów 
i den, rzadziej szyjek i wylewów (kat. 1657, ryc. 105:8; kat. 
1660, ryc. 105:12). Wyróżniono 511 fragmentów butelek. 
W przeważającej ilości zachowały się naczynia wykona-
ne ze szkła zielonego lub zielonkawego (470 egzemplarzy) 
i niebieskawego (42 fragmenty), a następnie bezbarwne-
go i brązowego (odpowiednio 9 i 7 fragmentów). Te drugie 
obejmują naczynia młodsze, pochodzące z końca XIX i XX 
wieku, wykonane w technologii maszynowej. Cechą cha-
rakterystyczną ich wykonania są dna płaskie, pozbawione 
przylepca, czyli śladu po oderwanej piszczeli (ryc. 108:20). 
Ślad ten powstawał zawsze w produkcji ręcznej przy  

indicate that they date from the 18th and 20th centuries 
(e.g. Ciepiela 1977: 49–66). Two tumbler fragments (Cat. 
Nos. 1646, 1650, Fig. 105:2–3, 108:4) of green free-blown 
glass were deemed to be the earliest items in this group. 
The body of these vessels is decorated with fluting. The 
tumblers feature six and eight flutes respectively; they 
have diameters of 4 and 6.1 cm, and extant heights of 
4 and 5 cm. The glass is 1–1.2 mm thick. Pontil marks 
feature on both bases. They have been dated to the 
17th century (e.g. Willmott 2002: 37–38, 111; Lensink 
2008: 8).

One jug fragment was identified in this assemblage 
(Cat. No. 1647, Fig. 105:5). It represents a free-blown 
piece made of green glass. The 4.8-cm-high extant 
fragment is a body sherd decorated with trails. The glass 
is 2–2.3 mm thick. Based on stylistic and technological 
features, this jug has been dated to the latter half of the 
17th–18th century. No analogies have been found for it 
(cf. Ring 2003: 145–146). 

One glass fragment represents the stopper of a decanter. 
This moulded item made of colourless glass measures 
41 mm high and is attributed to the 20th century.

Other tableware includes two tankard fragments 
made of colourless glass (Fig. 109:18) and a napkin holder 
made of amber-coloured glass. Both finds are ascribed to 
the 20th century.

Storage vessels
The glass fragments representing containers 

designed for storing and transporting liquids principally 
wine, beer, vodka, liqueurs and mineral water – come 
from bottles and demijohns. The assemblage features 
855 specimens from vessels of this type, both in 
fragmentary and complete form. Storage vessels account 
for 41.4% of the entire assemblage. The majority of the 
bottle glass is from cylindrical forms (528 specimens, 
predominantly fragmentary), with fewer examples of 
four-sided (187 fragments) and hexagonal (1 specimen) 
forms. A further 138 base and body fragments are 
from bottles of unidentified shape, among them eight 
fragments representing small forms. One base fragment 
was attributed to a demijohn. 

Cylindrical bottles are represented by complete 
objects (17 specimens) as well as body and base sherds, 
and more rarely by neck and rim fragments (Cat. No. 
1657, Fig. 105:8; Cat. No. 1660, Fig. 105:12). A total of 511 
bottle fragments were identified. The majority are made of 
green or greenish glass (470 specimens), with bluish (42 
fragments), colourless (9 fragments) and brown glass (7 
fragments) less abundantly represented. The last of these 
are of later date, being attributable to the late 19th and 
20th centuries, and were machine made. A characteristic 
feature of their manufacture is that they have smooth 
bases without a pontil scar (Fig. 108:20). This mark was 
always left on free-blown glass. Side seams evidencing 
the use of a two-piece mould are another feature of these 
bottles. The body of earlier bottles, dating from the 18th 
century, are characterised by the presence of tiny round 
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Ryc. 108. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, naczynia szklane, wybór: naczynia stołowe (fot. 1–4, 6–7), naczynia 
zasobowe (fot. 5, 8–24), fot. Patryk Muntowski, Joanna Dąbal. 

Fig. 108. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12, glass vessels assortment: tableware (1–4, 6–7), storage vessels (5, 8–24). Photo by 
Patryk Muntowski and Joanna Dąbal.
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wydmuchiwaniu szkła. Drugą cechą są boczne szwy po-
wstałe po użyciu dwudzielnej formy. Korpusy butelek star-
szych, pochodzących z XVIII w., charakteryzują się obec-
nością w masie szklanej drobnych pęcherzyków powietrza 
o kształcie okrągłym lub owalnym. Korpusy ich są gładkie. 
Dna tych butelek są mocno wysklepione do wnętrza naczy-
nia (kat. 1653, ryc. 105:7; kat. 1654, ryc. 105:11; kat. 1656, 
ryc. 105:9). Dla całych egzemplarzy oraz dla lepiej zacho-
wanych fragmentów udało się wykonać pomiar wypukłości 
dna. Dochodzi ona do 6–7 cm. Średnica den butelek cylin-
drycznych wynosi 6,5–7 cm oraz 8,5–9 cm. Butelki całko-
wicie zachowane do wina mają wymiary: ø dna 8,5–9 cm  
przy wysokości 31 cm (kat. 377, ryc. 106:8, 108:15, 17) oraz 
ø dna 7,5 cm przy wysokości 29,5 cm (kat. 377, ryc. 108:16).  
W przypadku mniejszych butelek cylindrycznych, do piwa 
lub wody, ø den wynosi 6,4 i 7,3 cm przy wysokości odpo-
wiednio 21 i 22,5 cm (kat. 1642, 1643, ryc. 108:18, 24) 
oraz 6 i 6,8 cm przy wysokości 22–25 cm (kat. 378, ryc. 
106:4–5, 9–10, 108:9–14; kat. 381, ryc. 108:8).

W omawianym zbiorze butelki cylindryczne służy-
ły przede wszystkim do przechowywania w nich wina. 
W przypadku mniejszych butelek cylindrycznych, z uwagi 
na wysokość, proporcje naczynia oraz sposób zamknięcia 
butelki (na kapsel z porcelitu lub porcelany), funkcję ich 
ustalono jako naczynie do przechowywania piwa lub wody 
(ryc. 108:22). Na fragmencie korpusu jednego naczynia 
(kat. 1617, ryc. 106:2) zachował się wytłoczony napis „(…) 
HR WASSER”, co jednoznacznie wskazuje na przeznacze-
nie wyrobu. Na innej całkowicie zachowanej butelce cylin-
drycznej (kat. 386, ryc. 107:1, 108:23) wykonanej ze szkła 
bezbarwnego, odczytano napis: „MINER WASSER VON Dr. 
SCHUSTER & KAEHLER IN DANZIG”. Butelka ma wyso-
kość 20,5 cm, ø dna wynosi 7 cm. Dno butelki jest gładkie, 
po obu stronach butelki zaobserwowano szwy powstałe po 
wyjęciu naczynia z formy. Chronologię naczynia określono 
na 2. połowę XIX wieku. Wilhelm Ferdinand Schuster był 
kupcem zamieszkałym w Gdańsku, z wykształcenia apte-
karzem. W 1849 roku wraz z Franzem Otto Kählerem zało-
żył przy Neugarten (obecnie Nowe Ogrody) wytwórnię i pi-
jalnię wody mineralnej. Asortyment stopniowo rozszerzono 
o specyfiki chemiczne, głównie na użytek gospodarstwa do-
mowego. Przy zmieniających się właścicielach nazwa firmy 
przetrwała do 1945 roku (Encyklopedia Gdańska 2012: 
918). Na powierzchni innego naczynia (kat. 1625, ryc. 
106:1) odczytano napis „DANZIG” . Butelka mogła służyć 
zarówno do przechowywania wody mineralnej, jak również 
piwa. Przykładem XX-wiecznych butelek cylindrycznych są 
fragmenty naczyń z wytłoczonym na płaskim dnie napisem: 
„1/4 kg” (kat. 1624) oraz „200” (kat. 1623). 

Butelki czworoboczne, poza 1 egzemplarzem (kat. 
385, ryc. 106:6), zachowały się fragmentarycznie (por. 
kat. 1127, ryc. 106:13; kat. 435, ryc. 108:21; kat. 1651, 
ryc. 108:5). Zdecydowana większość wykonana została ze 
szkła zielonego (164 fragmenty), a następnie brązowego 
(22 fragmenty) i białego (1 egzemplarz). Butelki charakte-
ryzują się płaskim lub nieznacznie wypukłym dnem oraz 
krótką cylindryczną szyjką. Ścianki tych butelek są gład-
kie, niezdobione. Wyjątek stanowi jeden egzemplarz (kat. 

or oval air bubbles trapped inside the glass. The bodies 
are smooth. The bases of these bottles have a pronounced 
indentation, known as a kick (Cat No. 1653, Fig. 105:7; 
Cat No. 1654, Fig. 105:11; Cat No. 1656, Fig. 105:9). 
The depth of the kick could be measured on complete 
specimens and well-preserved fragments; it amounts to 
6–7 cm. The cylindrical bottles have base diameters of 
6.5–7 cm and 8.5–9 cm. Dimensions for complete wine 
bottles are as follows: base diameter 8.5–9 cm, height 
31 cm (Cat. No. 377, Fig. 106:8, 108:15, 17); and base 
diameter 7.5 cm, height 29.5 cm (Cat. No. 377, Fig. 
108:16). Smaller cylindrical bottles for beer or water have 
base diameters of 6.4 cm and 7.3 cm respectively, with 
correspondent heights of 21 cm and 22.5 cm (Cat. No. 
1642, 1643, Fig. 108:18, 24); further examples have base 
diameters of 6 cm and 6.8 cm with heights of 22–25 cm 
(Cat. No. 378, Fig. 106:45, 910, 108:9–14; Cat. No. 381, 
Fig. 108:8).

The cylindrical bottles in this assemblage were 
primarily used for storing wine. The height and 
proportions of smaller cylindrical bottles, as well as 
their closures (porcelain or ceramic stoppers), led to their 
being identified as beer or water bottles (Fig. 108:22). 
A body fragment of one bottle (Cat. No. 1617, Fig. 106:2) 
is embossed ‘(…) HR WASSER’, clearly indicating its 
function. Another complete cylindrical bottle (Cat. No. 
386, Fig. 107:1, 108:23) made of colourless glass is 
embossed ‘MINER WASSER VON Dr. SCHUSTER & 
KAEHLER IN DANZIG’. This bottle is 20.5 cm high, with 
a base diameter of 7 cm. The base is smooth and mould 
seams feature on opposite sides of the bottle. These 
bottles have been attributed to the latter half of the 19th 
century. Wilhelm Ferdinand Schuster was a merchant 
who lived in Gdańsk and was a trained pharmacist. 
In 1849, together with Franz Otto Kähler, he founded 
a mineral water factory and drinking hall on Neugarten 
(now Nowe Ogrody). The range of products offered was 
gradually expanded to include chemical goods, primarily 
for household use. Although its proprietors changed, 
the company survived under the same name until 1945 
(Encyklopedia Gdańska 2012: 918). The word ‘DANZIG’ 
was deciphered on the surface of another bottle (Cat. No. 
1625, Fig. 106:1). It may have been used for either mineral 
water or beer. Examples of 20th-century cylindrical 
bottles take the form of fragments with embossed bases 
reading ‘1/4 kg’ (Cat. No. 1624) and ‘200’ (Cat. No. 1623).

With the exception of one specimen (Cat. No. 385, 
Fig. 106:6), four-sided bottles survive in fragmentary 
form (Cat. No. 1127, Fig. 106:13; Cat. No. 435, Fig. 
108:21; Cat. No. 1651, Fig. 108: 5). The overwhelming 
majority are made of green glass (163 fragments), with 
far fewer examples made of brown (22 fragments) and 
white glass (1 specimen). These bottles are characterised 
by a flat or slightly indented base and a short, cylindrical 
neck. Their walls are smooth and undecorated. The 
sole exception (Cat. No. 1128, Fig. 106:7) is a specimen 
decorated with an optic-blown mesh pattern. This is the 
only example of this type of decoration on a four-sided 
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1128, ryc. 106:7), w którym korpus naczynia zdobiony był 
ornamentem optycznym w układzie sieciowym. Jest to je-
dyny przykład tego typu ornamentu wykonany na butel-
ce czworobocznej. W omawianym zbiorze wyróżniono rów-
nież jeden egzemplarz butelki typu Kuttrolf (kat. 1115,  
ryc. 106:11). Zachował się fragment szyjki charakte-
rystycznie dla tego typu naczynia skręconej i składa-
jącej się z 3–4 oddzielnych rurek szklanych, zbiegają-
cych się w jeden wspólny wylew. Wyróżniono także frag-
ment butelki wykonanej ze szkła brązowego (kat. 379, ryc. 
105:10, 108:19), na korpusie której zachował się stem-
pel z napisem: „I JO KEILER (…)”. Stempel ma średni-
cę 2,6 cm. Na dnie butelki zachował się napis: „(…) J.S. 
NACH DANZIG”. Chronologię butelki określono na 2. po-
łowę XIX–XX wiek. Johann Keiler był kupcem urodzonym 
w Gdańsku. W 1814 roku założył wytwórnię likieru przy 
An Der Reitbahn (dzisiejsza ulica Bogusławskiego). Zmarł 
w 1877 roku, ale założona przez niego firma przetrwała do 
1945 roku (Encyklopedia Gdańska 2012: 452). Inna bu-
telka zachowana w części górnej (kat. 1651, ryc. 196:12,  
108:5) ma wylew gwintowany cynowy. Średnica wylewu 
wynosi 2,6 cm. Chronologię wyrobu określono na XVIII 
wiek. Butelka czworoboczna całkowicie zachowana (kat. 
385, ryc. 106:6) wykonana została ze szkła białego ma-
towego. Powierzchnia naczynia jest gładka, niezdobiona. 
Wysokość naczynia wynosi 19,6 cm, ø wylewu 2,6 cm. 

Na fragmencie korpusu butelki czworobocznej wyko-
nanej ze szkła zielonkawego zachowany jest stempel pro-
dukcyjny o wymiarach 2,3×3,1 cm. Na jego powierzch-
ni odczytano napis „LONDON”. W części dolnej stempla 
umieszczona została litera „B”, w części górnej znak pię-
ciopałkowej korony (kat. 1661, ryc. 106:3). Na podstawie 
materiałów porównawczych chronologię butelki określono 
na k. XVII–XVIII wiek3. Jej zastosowanie powiązano z al-
koholami wysokoprocentowymi, popularnie spożywanymi 
w Europie, w tym również w Gdańsku, w XVII i XVIII wie-
ku (Szczepanowska 2013a: 283–297). 

Na podstawie cech technologicznych chronologię bu-
telek czworobocznych określono na XVIII wiek (dla 
162 fragmentów) oraz 2. połowę XIX i XX wiek (dla 25 
egzemplarzy). 

Wyróżniono 1 butelkę sześcioboczną (kat. 1620). Na-
czynie zostało wykonane ze szkła jasnoniebieskiego. Na 
płaskim dnie zachowała się liczba „50”, stanowiąca infor-
mację o pojemności naczynia. Chronologię butelki określo-
no na XX wiek. 

Początek produkcji butelek w Europie przypadł na 
XVII wiek, a jej rozwój na wiek XVIII. Pierwotnie butel-
kom nadawano kształt bardziej przysadzisty, a ich kor-
pusy były bardziej pękate. Dopiero w końcu XVII wie-
ku i pierwszej ćwierci XVIII wieku ich forma stała się 
smuklejsza, a korpusy przyjęły kształt cylindryczny. 
W pełni cylindryczna forma butelek przypada na 2. po-
łowę XVIII wieku (Fletcher 1972: 45–47; Ciepiela 1977:  
96–97; Cnotliwy 1981: 366; Polak 1981: 237–239; Jones, 

3 Znane czworoboczne butelki angielskie ze stemplami datowane są 
na 1701–1800 (por. Szczepanowska 2013a, tam dalsza literatura).

bottle. The assemblage also includes a solitary example 
of a Kuttrolf bottle (Cat. No. 1115, Fig. 106:11). The 
surviving fragment is a characteristically twisted neck 
consisting of 3–4 intertwined glass tubes converging to 
a single aperture. Another notable bottle find made of 
brown glass (Cat. No. 379, Fig. 105:10, 108:19) features 
a body stamp which reads ‘I JO KEILER (…)’. The stamp 
measures 2.6 cm in diameter. The base of the bottle is 
embossed ‘(…) J.S. NACH DANZIG’. This bottle has been 
dated to the latter half of the 19th–20th century. Johann 
Keiler was a merchant who had been born in Gdańsk. In 
1814 he founded a liqueur factory on An Der Reitbahn 
(now ul. Bogusławskiego). He died in 1877, but the 
company he founded lived on until 1945 (Encyklopedia 
Gdańska 2012: 452). The extant upper portion of another 
bottle (Cat. No. 1651, Fig. 106:12, 108:5) has a screw-
thread rim made of tin. The rim diameter measures 
2.6 cm. This artefact has been dated to the 18th century. 
A complete four-sided bottle made of opaque white glass 
(Cat. No. 385, Fig. 106:6) is also part of this assemblage. 
Its surface is smooth and plain. This bottle is 19.6 cm 
high with a rim diameter of 2.6 cm. 

A body sherd from a four-sided bottle made of 
greenish glass bears an extant manufacturer’s stamp 
measuring 2.3×3.1 cm. The name on the surface of 
the stamp was deciphered as ‘LONDON’. The letter ‘B’ 
features at the bottom of the stamp and there is a five-
pointed crown at the top of the stamp (Cat No. 1661, Fig. 
106:3). This bottle has been dated to around the 17th–
18th centuries based on comparative material.3 It was 
used for storing spirits, which were commonly drunk 
throughout Europe, including Gdańsk, in the 17th and 
18th centuries (Szczepanowska 2013a: 283–297). 

The four-sided bottles were dated on the basis of their 
technological features: 162 fragments were ascribed to 
the 18th century and 25 specimens to the latter half of 
the 19th and 20th centuries. 

One hexagonal bottle was also recorded (Cat. No. 
1620). Made of pale blue glass, the capacity of this bottle 
is indicated on its flat base by the number ‘50’. It has 
been dated to the 20th century. 

Bottle production began in Europe in the 17th 
century and developed in the 18th century. Initially, 
the forms of bottle produced were thickset with squat 
bodies. It was not until the late 17th century and the first 
quarter of the 18th century that slenderer forms began 
to appear with cylindrical bodies. Bottles took on a fully 
cylindrical form in the latter half of the 18th century 
(Fletcher 1972: 45–47; Ciepiela 1977: 9697; Cnotliwy 
1981: 366; Polak 1981: 237–239; Jones, Smith 1985: 
1314; Szczepanowska 2008: 78). A change in the shape of 
bottles, from cylindrical to quadrilateral, was prompted 
by the way in which alcohol and mineral water was 
transported. Bottles which were square or rectangular in 

3 Known examples of four-sided bottles from London are dated 
to 1701–1800 (see Szczepanowska 2013a, and further reading 
therein).
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cross-section were easier to pack into the special crates 
and wooden boxes designed for transportation (Fletcher 
1972: 47–48; Rubnikowicz 1989a: 80). Cylindrical and 
four-sided bottles have been recorded at other sites in 
Poland. Earlier forms date from the 18th century. Bottles 
of more recent date are attributed to the 19th and 20th 
centuries (see, for example, Cnotliwy 1981: 366–370; 
Rubnikowicz 1989: 73–80; Olczak 1999a: 87; Nawracki 
1999: 81–93; Siwiak 2002: 22–32; Nowosielska 2004: 
72–76; Krukowska 2007b: 36–37; Szczepanowska 2008: 
216; 2013a: 287–290; 2013b: 24).

One demijohn fragment (Cat. No. 1648, Fig. 106:14) 
was classified as a storage vessel. Made of green glass, 
the fragment in question is a base sherd measuring 
1.2–1.7 cm thick, with a restored diameter of 17.5 cm. 
Demijohns were large, bulbous blown-glass containers 
with squat, pear-shaped or, more rarely, cylindrical 
bodies. The base was round and slightly domed in the 
centre. These vessels served a similar function to jugs, 
and were used for serving drinks at table, primarily wine 
and mead. They may also have been used for making 
liqueurs, and for storing semi-liquid products such as 
mustard. They ranged in capacity from 0.5 to several 
litres. This particular specimen has been dated to the 
18th century based on its technological features (Ciepiela 
1977: 107; Ciepiela-Kubalska 1987: 119).

Most demijohns with bulbous bodies date from the 
18th century. Like bottles, they were already being made 
in the 17th century, but an increase in production did 
not occur until the following century (Ciepiela 1977: 107; 
Ciepiela-Kubalska 1987: 119; Krukowska 2007: 37).

Pharmaceutical glass
This category comprises 67 vessel specimens, 

accounting for 3.25% of the entire assemblage. The term 
‘pharmaceutical glass’ should not be taken literally, 
as a similar range of receptacles was also used in 
laboratories and alchemists’ workshops. 

The following forms were identified: cylindrical bot-
tles (52 specimens), polygonal bottles (3 specimens), 
four-sided bottles (2 fragments), footed vials (5 frag-
ments), a small bottle with a bulbous base (1 fragment), 
jars (3 fragments) and a vessel with a circular base 
(1 specimen). 

Body, rim and base features were used to identify 
52 items in this assemblage as fragments of small 
cylindrical bottles. They represent a range of glass hues: 
green (45 fragments), brown (2 specimens) and colourless 
(5 specimens). Those made of green, blown glass are 
deemed to be of earliest date; they have been ascribed to 
the 18th century. The better-preserved fragments were 
used to determine the dimensions of cylindrical bottles. 
Base diameters measure 4.2, 4.4, 4.7, 5.0, and 5.8 cm, 
whilst rim diameters measure 2–2.7 cm. Bottles of later 
date were machine-made from colourless and brown glass 
(Cat. No. 380, Fig. 107:45, 109:8). The best-preserved 
colourless specimens represent two bottles (Cat. Nos. 
387, 388, Fig. 107:3). Both feature extant mould seams 

Smith 1985: 13–14; Szczepanowska 2008: 7–8). Na zmia-
nę kształtu butelek z cylindrycznego na czworoboczny 
wpływ miały warunki transportu alkoholu i wód mine-
ralnych. Butle o przekroju czworokątnym, kwadratowe 
lub prostokątne, łatwiej dały się przewozić w specjalnych 
skrzynkach i drewnianych pudłach do transportu (Flet-
cher 1972: 47–48; Rubnikowicz 1989a: 80). Butelki cy-
lindryczne i czworoboczne znane są z innych stanowisk 
w Polsce. Starsze formy datowane są XVIII wiek, a młod-
sze butelki na XIX i XX wiek (por. m.in. Cnotliwy 1981: 
366–370; Rubnikowicz 1989a: 73–80; Olczak 1999a: 87; 
Nawracki 1999: 81–93; Siwiak 2002: 22–32; Nowosiel-
ska 2004: 72–76; Krukowska 2007b: 36–37; Szczepa-
nowska 2008: 2–16; 2013a: 287–290; 2013b: 2–4).

Do naczyń zasobowych zaklasyfikowano 1 frag-
ment gąsiora (kat. 1648, ryc. 106:14). Naczynie wykona-
no ze szkła zielonego. Zachowany element to dno, które-
go grubość wynosi 1,2–1,7 cm, a rekonstruowana śred-
nica 17,5 cm. Gąsiory stanowiły duże baniaste naczynia. 
Korpusy ich były najczęściej pękate, gruszkowate, rza-
dziej cylindryczne. Formowano je przez wydmuchiwanie 
szkła. Dna wykonywano jako okrągłe i lekko wypchnię-
te do wewnątrz w partii środkowej. Naczynia te pełniły 
funkcję podobną do dzbanów i służyły do przenoszenia  
i podawania na stół napojów, głównie wina i miodu. Mogły 
również służyć do przygotowywania nalewek, a także prze-
chowywania produktów półpłynnych, takich jak musztar-
da. Pojemność gąsiorów wahała się od 0,5 do kilku litrów. 
Na podstawie cech technologicznych chronologię omawia-
nego naczynia określono na XVIII wiek (Ciepiela 1977: 
107; Ciepiela-Kubalska 1987: 119). 

Gąsiory o baniastych korpusach pochodzą najczęściej 
z XVIII wieku. Podobnie jak butelki, produkowano je już 
w XVII wieku, ale na kolejne stulecie przypadła intensyfi-
kacja wytwórczości (Ciepiela 1977: 107; Ciepiela-Kubal-
ska 1987: 119; Krukowska 2007b: 37).

Szkło apteczne
Do grupy szkła aptecznego włączono 67 egzemplarzy 

naczyń, co stanowi 3,25% całego zbioru. Określenie „na-
czynia apteczne” należy traktować w sposób umowny, bo-
wiem podobny asortyment naczyń był używany w pracow-
niach laboratoryjnych i alchemicznych. 

Wyróżniono następujące formy naczyń: butelki cy-
lindryczne (52 egzemplarze), wieloboczne (3 egzempla-
rze), czworoboczne (2 fragmenty), buteleczki zakonnicz-
ki (5 fragmentów), buteleczka o pękatym dnie (1 frag-
ment), słoiki (3 fragmenty) oraz naczynie o kolistym dnie 
(1 egzemplarz). 

Na podstawie zachowanych cech korpusów, den i wy-
lewów 52 fragmenty w zbiorze określono jako pochodzą-
ce od małych butelek cylindrycznych. Naczynia wykona-
no ze szkła zielonego (45 fragmentów), brązowego (2 eg-
zemplarze) oraz bezbarwnego (5 egzemplarzy). Za najstar-
sze uznano fragmenty naczyń wykonanych ze szkła zie-
lonego, dmuchanego. Chronologię tych naczyń określo-
no na XVIII wiek. Na podstawie lepiej zachowanych frag-
mentów uzyskano dane metryczne butelek cylindrycznych.  
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Ryc. 109. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, naczynia szklane, szkło okienne i inne wyroby szklane, wybór: naczynia 
apteczne (fot. 1– 9), szkło okienne (fot. 10–17), naczynia kosmetyczne (fot. 19–21), serwetnik (fot. 18), paciorek (fot. 22), klosz lampy 
(fot. 23), fot. Patryk Muntowski, Joanna Dąbal. 

Fig. 109. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12, glass vessels, window glass and other glass artefacts assortment: apothecary vessels 
(1–9), window glass (10–17), cosmetic vessels (19–21), napkin holder (18), bead (22), lampshade (23). Photo by Patryk Muntowski 
and Joanna Dąbal. 
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Średnica den wynosi 4,2; 4,4; 4,7; 5; 5,8 cm, średnica wy-
lewów 2–2,7 cm. Młodsze butelki otrzymano w produkcji 
maszynowej (kat. 380, ryc. 107:4–5, 109:8). Butelki wy-
konano ze szkła bezbarwnego oraz brązowego. Ze szkła 
bezbarwnego najlepiej zachowały dwie butelki (kat. 387, 
388, ryc. 107:3). Na obu naczyniach zachowały się szwy 
po łączeniach powstałych z formy oraz wytłoczone napi-
sy. Na jednej z butelek (kat. 387, ryc. 107:3, 109:1) od-
czytano napis: „RATHS – APOTHEKE DANZIG LAN-
GENMARKT 39”. Butelka ma wysokość 14,5 cm, średni-
ca dna wynosi 5,5 cm. Chronologię butelki określono na 2. 
połowę XIX wieku. Pochodzi ona z miejskiej apteki Rady 
działającej w Gdańsku przy Długim Targu nr 39. W tej lo-
kalizacji (wcześniej przy Targu Węglowym i ulicy Piwnej) 
apteka działała w latach 1828–19454. Na drugim naczy-
niu odczytano napis: „F. WOLFF & SOHN KARLSRUHE”  
(ryc. 109:2). Butelka ma wysokość 12 cm, średnica dna 
wynosi 3,8 cm. Ze szkła brązowego wykonano natomiast 
dwie nieduże współczesne buteleczki, na korpusach któ-
rych odczytano napis: „POLFA” oraz „FASOWNIA CE-
FARM WARSZAWA” (kat. 1644, ryc. 109:6–7). Ich aptecz-
ne wykorzystanie nie pozostawia wątpliwości.

W zbiorze 3 fragmenty pochodzą od buteleczki wielo-
bocznej. Naczynie wykonano ze szkła bezbarwnego. Posia-
da ono dno płaskie. Na podstawie cech technologicznych 
chronologię naczynia określono na XX wiek. 

Do buteleczek czworobocznych zaliczono 2 fragmen-
ty naczyń wykonanych ze szkła zielonego oraz bezbarwne-
go. Buteleczka wykonana ze szkła zielonego zachowała się 
w postaci szyjki i niewielkiego fragmentu korpusu. Naczy-
nie wykonano ze szkła o grubości 2,5–3 mm. Korpus na-
czynia formowany przez wydmuchiwanie szkła zdobiony 
jest ornamentem optycznym w postaci ukośnego żebrowa-
nia (kat. 1659, ryc. 107:2). Na podstawie cech stylistycz-
nych naczynie datowano na 1. połowę XVIII wieku. Dru-
ga buteleczka powstała ze szkła bezbarwnego. Z naczynia 
zachowało się dno o wymiarach 2,5×2,5 cm. Chronologię 
buteleczki określono na XX wiek. 

Do naczyń aptecznych włączono również niskie bute-
leczki o pękatych korpusach i długich cylindrycznych szyj-
kach. W literaturze przedmiotu buteleczki te określane są 
jako zakonniczki lub fiolki (Olczak 1984: 134–135). Łącz-
nie wyróżniono 5 fragmentów naczyń tego rodzaju. Wyko-
nano je ze szła zielonkawego przez wydmuchiwanie. Na-
czynia zachowały się niekompletnie, w postaci fragmen-
tów den i szyjek (ryc. 109:4,5,9). Średnica den wynosi 2,5 
i 2,7 cm. Buteleczki mogły służyć do przechowywania olej-
ków eterycznych (Kozłowska, Nowakowski 1987: 132). 
Chronologię naczyń określono na XVII–XVIII wiek. 

W zbiorze zarejestrowano 1 buteleczkę pękatą, wyko-
naną ze szkła bezbarwnego. Średnica dna naczynia wynosi 
3,6 cm. Buteleczkę datowano na XX wiek. 

Trzy fragmenty naczyń określono jako pochodzące od 
słoików. Wykonano je ze szkła zielonkawego. Naczynia za-
chowały się w postaci fragmentów wylewów (kołnierzy), 
których średnica wynosi 4 cm. Na podstawie materiałów 

4 Źródło informacji: www.gedanopedia.pl. Ostatni dostęp: 11.08.2015. 

and embossed lettering. The embossing on one of these 
bottles (Cat. No. 387, Fig. 107:3, 109:1) was deciphered 
as: ‘RATHS APOTHEKE DANZIG LANGENMARKT 
39’. This bottle is 14.5 cm high with a base diameter 
of 5.5 cm. It is attributed to the latter half of the 19th 
century. It comes from the Council Apothecary which 
operated in Gdańsk at 39 Długi Targ. There was an 
apothecary at this site (and earlier at Targ Węglowy 
and ul. Piwna) from 1828 to 19454. The lettering on the 
second bottle was deciphered as ‘F. WOLFF & SOHN 
KARLSRUHE’ (Fig. 109:2). This bottle is 12 cm high 
with a base diameter of 3.8 cm. 

The bodies of two small modern bottles made of brown 
glass feature lettering which was deciphered as follows: 
‘POLFA’ and ‘FASOWNIA CEFARM WARSZAWA (Cat. 
No. 1644, Fig. 109:6–7 ). There is no doubt that they were 
used as pharmaceutical vessels.

Three fragments in this assemblage come from a flat-
based polygonal bottle made of colourless glass. Its 
technological features date it to the 20th century. 

Four-sided bottles are evidenced by two fragments 
made of green and colourless glass. The green bottle is 
represented by a neck and a small body fragment. The 
glass from which it was made is 2.53 mm thick. The blown 
body is decorated with diagonal ribbing (Cat. No. 1659, 
Fig. 107:2). The stylistic features of this bottle identify 
it as a product of the first half of the 18th century. The 
second bottle is made of colourless glass and survives in 
the form of a base measuring 2.5×2.5 cm. It has been 
dated to the 20th century.

The pharmaceutical glass also includes short bottles 
with squat bodies and long, cylindrical necks, referred 
to in the literature as vials (Olczak 1984: 134–135). Five 
fragments of this type were identified. They are made of 
greenish, blown glass and survive in the form of base 
and neck fragments (Fig. 109:4,5,9). The base diameters 
measure 2.5 cm and 2.7 cm respectively. These vials 
have been dated to the 17th–18th century. 

The assemblage also includes one small, squat bottle 
made of colourless glass. It has a base diameter of 3.6 cm 
and has been dated to the 20th century. 

Three pieces of glass were identified as jar fragments. 
They are made of greenish glass and survive in the 
form of collar fragments with a diameter of 4 cm. Based 
on materials recovered from the Szafarnia Angielska 
Grobla site in Gdańsk, the height of these jars can be 
reconstructed as 6.5 cm with a base diameter of 4.2 cm 
(Szczepanowska 2008: 45). They are attributable to the 
17th–18th century. 

Another fragment in this assemblage is from a thick-
walled vessel with a squat, bulbous body and rounded 
base preventing it from standing upright (Cat. No. 459, 
Fig. 109:3). This feature renders the vessel similar to 
a drinking glass known as a kulawka (‘hobble’), which had 
a knop finial on the base. This particular vessel is pear-

4 Information sourced from: www.gedanopedia.pl. Last accessed 
on: 11.08.2015.
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pochodzących ze stanowiska Szafarnia-Angielska Gro-
bla w Gdańsku wysokość słoików można rekonstruować 
na 6,5 cm, przy średnicy dna wynoszącej 4,2 cm (Szcze-
panowska 2008: 45). Chronologię naczyń określono na 
XVII–XVIII wiek. 

Wyróżniono jeden egzemplarz naczynia grubościen-
nego, o kolistym, pękatym korpusie i niewyodrębnio-
nym dnie, uniemożliwiającym jego postawienie (kat. 459, 
ryc. 109:3). Cecha ta zbliża naczynie do kieliszków zakoń-
czonych gałką, tzw. kulawek. Omawiane naczynie, przypo-
minające kształtem gruszkę, wykonano ze szkła bezbarw-
nego. Wysokość naczynia wynosi 9 cm. Na podstawie for-
my naczynia jego funkcję powiązano z wyposażeniem ap-
teki lub laboratorium. Naczynie (rodzaj alembiku?) mogło 
być umieszczane na metalowym ruszcie i służyć do ogrze-
wania umieszczanych w nim preparatów. 

W określeniu chronologii omawianego zbioru pomoc-
ne okazały się materiały porównawcze. Powszechne uży-
cie naczyń aptecznych przypada na schyłek XVII  i XVIII 
stulecie. Fiolki produkowano już w XVI wieku. Udział ich 
wśród znalezisk wzrasta w zespołach nawarstwień XVII-
wiecznych. Dla przykładu, zespół naczyń z Brodnicy J. Ol-
czak datuje na koniec XVII i XVIII wiek z podkreśleniem, 
że niektóre z form były produkowane wcześniej. Wykorzy-
stując inwentarze apteczne, uzyskuje informację o obecno-
ści aptekarzy w Brodnicy już w 1. połowie XVII wieku (Ol-
czak 1984: 136–138). Zespół naczyń aptecznych ze Sta-
rego Miasta w Poznaniu, w skład którego wchodziły bu-
teleczki, fiolki, ampułki, datowany jest na XVII wiek. Do 
tego czasu w powszechniejszym użyciu były naczynia wy-
konane z drewna, cyny i naczynia ceramiczne (Brzeżyc-
ka 1995: 66–75). O powszechności naczyń aptecznych 
w XVIII wieku, ale znajomości ich już w XVII wieku pi-
sze S. Ciepiela w kontekście naczyń pozyskanych na Sta-
rym Mieście w Warszawie, na terenie Apteki Królewskiej 
(Ciepiela 1977: 110), publikowanych odrębnie kilka lat 
później przez R. Kozłowską i A. Nowakowskiego (1987: 
123–141). Fragmenty naczyń ze stanowiska Hala Targo-
wa w Gdańsku, obejmujące buteleczki cylindryczne i wie-
lościenne wykonane ze szkła zielonkawego i bezbarwne-
go, określono jako współwystępujące z materiałem XVII-  
i XVIII-wiecznym (Krukowska 2007b: 37). Do XVII wieku 
aptekarze polscy mogli się posiłkować naczyniami wyko-
nanymi z innych surowców. Szkło sprowadzano natomiast 
z hut niemieckich i czeskich. Sytuacja zmienia się na ko-
rzyść produkcji rodzimej w XVIII wieku (Wyrobisz 1968: 
156–157).

Szkło okienne
Wyróżniono 1018 fragmentów szkła okiennego, co sta-

nowi 49,4% całego zbioru. Zachowały się fragmenty szy-
bek okiennych. Na powierzchni wyrobów w wielu egzem-
plarzach zaobserwowano korozyjny nalot i łuszczenie się 
szkła. Wyróżnione fragmenty pochodzą od szkła taflowego 
wydmuchiwanego bądź lanego. 

Ze względu na kolorystykę masy szklanej szybki okien-
ne włączono do dwóch zasadniczych grup. Zdecydowaną 
większość stanowią szybki wykonane ze szkła zielonkawego  

shaped and made of colourless glass. It is 9 cm high. Its 
form suggests that it may have been an item of equipment 
from an apothecary or a laboratory. The vessel (possibly 
a type of alembic) may have fitted on to a metal stand and 
been used for heating substances placed inside it.

Comparative materials were useful in determining the 
chronology of this assemblage. The use of pharmaceutical 
vessels became widespread in the late 17th and 18th 
centuries. Vials were already being produced in the 
16th century. They are noted in greater number in 17th-
century deposits. For example, J. Olczak dated a group of 
vessels from Brodnica to the late 17th and 18th centuries, 
noting that some of the forms were produced even earlier. 
Using apothecary inventories he was able to ascertain 
that apothecaries were already present in Brodnica by the 
first half of the 17th century (Olczak 1984: 136–138). An 
assemblage of pharmaceutical vessels from the Old Town 
in Poznań, featuring bottles, vials and ampoules, was 
dated to the 17th century. Prior to this period, wooden, tin 
and ceramic vessels had been more common (Brzeżycka 
1995: 66–75). The fact that glass pharmaceutical 
vessels were widespread in the 18th century, but had 
already appeared in the 17th century, is mentioned by 
S. Ciepiela in the context of vessels recovered from the 
Apteka Królewska (Royal Apothecary) in Warsaw’s Old 
Town (Ciepiela 1977: 110); they were published several 
years later in a separate study by R. Kozłowska and A. 
Nowakowski (1987: 123–141). Fragments of cylindrical 
and polygonal bottles made of greenish and colourless 
glass recovered from the Hala Targowa (Market Hall) 
site in Gdańsk were recorded as co-occurring with 17th- 
and 18th-century materials (Krukowska 2007b: 37). Up 
until the 17th century, Polish apothecaries would have 
had vessels made of other materials at their disposal. 
Glass would have been imported from German and 
Czech glassworks. This situation changed in favour of 
domestic production in the 18th century (Wyrobisz 1968: 
156–157).

Window glass
A total of 1018 fragments of window glass were 

identified, accounting for 49.4% of the entire assemblage. 
The surviving fragments are from window panes. 
Surface corrosion and flaking glass was noted on the 
surface of many of these specimens. Fragments of sheet 
glass were identified, made either by the crown method 
or by casting.

Window panes were divided into two main groups 
based on glass colour. Panes made of greenish glass clearly 
predominate (833 fragments) over those made of colourless 
glass (185 fragments). The panes in the first of these groups 
occur in various shades of green, from pale to darker hues. 
Analysis of the window panes revealed that it was not 
possible to determine unequivocally the provenance of 
a given fragment based on its technological attributes, such 
as glass colour and degree of translucency, or based on the 
two types of edge finish noted (retouched edges or smooth 
edges bearing evidence of having been fitted in a wooden 
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(833 fragmenty), a następnie szybki wykonane ze szkła 
bezbarwnego (185 fragmentów). Odnośnie pierwszej gru-
py należy wskazać, że kolor zielony występował w różnych 
odcieniach, od jasnozielonego po ciemniejszy. Analiza szy-
bek okiennych wykazała, że na podstawie cechy technolo-
gicznej w postaci kolorystyki szkła, stopnia przejrzystości, 
jak również ze względu na zachowane dwa rodzaje opraco-
wania krawędzi szybek (krawędzie retuszowane lub gład-
kie zachowujące ślady po oprawieniu w drewnianą ramę 
okna lub szczebliny okien) nie jest możliwe jednoznaczne 
określenie pochodzenia danego fragmentu szybki. W oma-
wianej grupie bardzo często stan zachowania ograniczo-
ny jest do fragmentu ścianki szybki stanowiącej jej kra-
wędź, a w wielu egzemplarzach zachowana część pocho-
dzi ze środka szybki (ryc. 107:6–10, 109:12–17). Usta-
lono jednakże, że szybki barwne posiadające retusz kra-
wędzi pochodzą od czworobocznych szybek okiennych łą-
czonych na ołów szklarski, zwanych szkłem witrażowym. 
Natomiast szybki zachowane w części poza retuszem lub 
te, u których zachował się ślad po oprawie w ramie okna, 
mogą pochodzić od szkła oprawianego w szczebliny krzy-
żowe okien. Konstrukcja okien ze szczeblinami zostaje 
bowiem powszechnie przyjęta w XVIII wieku (Tajchman 
1990: 22–23; 1993: 1). Wówczas wymiary szybek prosto-
kątnych uległy zwiększeniu (Cnotliwy 1981: 376–377). Ze 
względów konstrukcyjnych szybki mogły być większych 
rozmiarów, gdyż połączone ze sobą oraz z krzyżem okien-
nym szczebliny okna zapewniały stabilne oparcie dla szy-
bek i skutecznie chroniły przed ich wypadnięciem. Szcze-
bliny drewniane zaczęły wypierać ramki ołowiane (Tajch-
man 1993: 19). Utrzymywały się one do połowy XIX wie-
ku, a następnie pojawiły się ponownie w górnych kwate-
rach okien na przełomie XIX i XX wieku.

W analizowanym zbiorze 6 szybek witrażowych wy-
konanych ze szkła zielonkawego zachowało się w stop-
niu umożliwiającym określenie pierwotnego ich kształtu. 
W czterech przypadkach szybki miały kształt rombu (kat. 
456, ryc. 107:6, 109:10; kat. 443, ryc. 107:7), a w jednym 
sześcioboku (kat. 1129, ryc. 107:10, 109:11). Jeden frag-
ment szybki tworzył pierwotnie romb lub trójkąt. Szyb-
ka ta może pochodzić z okna szklonego w romby, nato-
miast kształt trójkąta powstawał zawsze w części stycznej 
z ramą okna. Zachowane wymiary szybek to: 6,5×4,8 cm; 
6,2×6 cm; 4,2×3,4 cm; 4,1×4,5 cm. Grubość szkła wy-
nosi 1–1,2 mm. Szklenie w romby było stosowane od póź-
nego średniowiecza po XVII wiek, sześcioboków używano 
w XVI–XVIII wieku. Natomiast małe prostokąty w stolar-
ce okiennej stosowane były od XVII po XVIII wiek, a na te-
renach północnych sporadycznie już w XVI wieku. Duże 
prostokąty stosowano w XVIII wieku, a w niektórych przy-
padkach i w początkach XIX wieku (Tajchman 1990:  
20–21; 1993: 1). 

Szybki wykonane ze szkła bezbarwnego stanowiły 
fragmenty większych szyb. Na krawędziach wielu egzem-
plarzy zachowały się ślady po oprawie w drewnianej ra-
mie okiennej. Grubość szybek wynosi 2–2,5 mm. Na pod-
stawie cech technologicznych chronologię szybek określo-
no na XX wiek. 

window frame or glazing bar). The group in question 
includes numerous specimens which survive in the form 
of edge fragments, whilst in many other cases the surviving 
fragments come from the central portion of a pane (Fig. 
107:6–10, 109:12–17). Nonetheless, it was established 
that coloured window glass featuring retouched edges 
represents quadrilateral panes that were held together by 
lead cames to form part of a leaded window. Meanwhile, 
panes without retouched edges, or those that bear evidence 
of having been fitted in a window frame, possibly represent 
glass that was held by intersecting glazing bars. Windows 
fitted with glazing bars became widespread in the 18th 
century (Tajchman 1990: 22–23; 1993: 1). It was then that 
rectangular panes increased in size (Cnotliwy 1981: 376–
377). The use of larger panes became feasible because 
interconnecting glazing bars fitted in a window frame 
provided stable support for the panes and prevented them 
from falling out. Wooden glazing bars began to supersede 
lead cames (Tajchman 1993: 19). They continued to be 
used until the mid-19th century, and were subsequently 
reintroduced at the turn of the 19th century in the upper 
panels of windows.

In the analysed assemblage, six panes made of 
greenish glass which were fitted in leaded windows 
were large enough to determine their original shape. 
Four of the panes had been diamond-shaped (Cat. No. 
456, Fig. 107:6, 109:10; Cat. No. 443, Fig. 107:7), and 
one hexagonal (Cat. No. 11–29, Fig. 107:10, 109:11). 
Another of the panes had originally been diamond-
shaped or triangular. This specimen may have come 
from a diamond leaded window, which always included 
triangular panes at the juncture with the window frame. 
The extant dimensions of the panes are as follows: 
6.5×4.8 cm; 6.2×6 cm; 4.2×3.4 cm; 4.1×4.5 cm. The 
glass is 1–1.2 mm thick. Diamond leaded windows 
were popular from the late medieval period up until the 
17th century, whilst hexagonal panes were used in the 
16th18th centuries. Small rectangular panes were used 
for glazing windows from the 17th to the 18th century 
and had already appeared sporadically in the north by 
the 16th century. Large rectangular panes came into use 
in the 18th century and in some cases were also used in 
the early 19th century (Tajchman 1990: 20–21; 1993: 1). 

Small panes made of colourless glass represent 
fragments of larger panes. The edges of many specimens 
bear evidence of having been fitted in a wooden window 
frame. The panes are 2–2.5 mm thick. Based on their 
technological features they are ascribed to the 20th 
century.

Window panes were made from blown glass. A blowing 
iron was used to shape molten glass into a cylinder which 
was then slit along its length and flattened, before being 
cut or snapped off into pieces of the desired size and 
shape. The glass was cut with a hot iron or a diamond 
(Tajchman 1990: 19, 24). The edges of the panes were 
retouched on either one or both faces so that they would 
fit more snugly into lead cames. Smooth panes represent 
cut glass; they are examples of cast sheet glass. 
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Szybki powstałe na drodze wydmuchiwania formowa-
no przy użyciu piszczeli. Kształtowano cylinder lub chole-
wę, którą rozcinano, prostowano, a następnie odłamywa-
no lub wycinano określonej wielkości kawałki szkła, nada-
jąc szybkom pożądany kształt. Do cięcia używano gorącego 
żelaza lub diamentu (Tajchman 1990: 19, 24). W celu lep-
szej przyczepności szybek w ołowianych ramach, retuszo-
wano ich krawędzie jedno- lub dwustronnie. Szybki gład-
kie stanowią przykład szkła ciętego. Reprezentują szkło ta-
flowe lane. 

Problematyka ustalenia chronologii szkła okiennego jest 
poruszana w wielu opracowaniach poświęconych tej kate-
gorii zabytków. Wiąże się to przede wszystkim z cechą szkła 
okiennego, jaką jest dość długie przeżywanie się jego form. 
Tym samym nie stanowi ono czułego wyznacznika chrono-
logicznego. I. Kutyłowska umiejscawia szybki sześciobocz-
ne pochodzące z badań kaplicy Św. Trójcy w Lublinie w XVI 
wieku i później (Kutyłowska 1999: 136–137). M. Nawracki 
chronologię szkła okiennego z terenu Zamku Krzyżackiego 
datuje od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych 
włącznie (Nawracki 1999: 95–97), natomiast zdecydowa-
ną większość zbioru szybek z zespołu poklasztornego nor-
bertanek w Strzelnie na okres od połowy XVI do 1. połowy 
XVIII wieku (Nawracki 1998: 243). E. Cnotliwy pisze o po-
pularności szklenia okien dopiero od 2. połowy XVI wieku, 
kiedy zaczęto stosować szybki geometryczne. W XVII wie-
ku wprowadzono szkło taflowe, które stopniowo wypierało 
wcześniejsze rozwiązania (Cnotliwy 1981: 376–377). Ze-
spół 10 szybek w kształcie rombu, obustronnie retuszowa-
nych, o grubości 1,2–1,4 mm E. Ring datuje na XVI/XVII 
wiek (Ring 2003: 185). Na terenie Gdańska wzrost zapo-
trzebowania na szkło okienne nastąpił w 2. połowie XVI 
wieku i wiązał się bezpośrednio z rozwojem ekonomicznym 
miasta i zamożności jego mieszkańców. Wykorzystując iko-
nografię flamandzką i niderlandzką z okresu od XV do XVII 
wieku, uzyskano dodatkowe źródło pozwalające sądzić, że 
w XV wieku tylko nieliczne okna były oprawiane w szkło  
i obejmowały przede wszystkim budynki o charakterze sa-
kralnym. Malarstwo tego okresu charakteryzuje wierne od-
twarzanie realiów. W przypadku domów świeckich szkło 
występowało najczęściej tylko w górnych kwaterach okna. 
Dolna część okna zamykana była drewnianą okiennicą, 
wieloczłonową i pełniącą także rolę wentylacyjną (Tajch-
man 1990: 10; Markiewicz 1995: 77–78). W XV wieku 
stosowano głównie krążki szklane, gomółki oraz szybki 
rombowe. W XVI stuleciu udział szkła wzrastał, choć na-
dal przeszklone były głównie górne partie okna. Pojawiły 
się szyby kwadratowe i prostokątne. W XVII wieku domi-
nowały szyby prostokątne, pokrywające całą powierzchnię 
okna (Markiewicz 1995: 81, 85). 

Szkło kosmetyczne
Do grupy szkła kosmetycznego włączono 11 butelek 

ośmiobocznych, wykonanych ze szkła bezbarwnego o lek-
kim niebieskawym zabarwieniu. Stanowią one 0,53% 
zbioru. Butelki wykonano maszynowo. Po bokach zacho-
wane są ślady szwów powstałe po wyjęciu naczyń z for-
my. Na ściankach naczyń zachowały się wytłoczone nazwy  

Determining the chronology of window glass is 
a subject that has been addressed in numerous studies 
devoted to this category of finds. It is a problematic issue 
primarily because window glass survived in unchanged 
form for fairly lengthy periods of time; hence, this feature 
is not a reliable chronological indicator. I. Kutyłowska 
dates the hexagonal panes excavated from the Holy 
Trinity Chapel in Lublin to the 16th century and later 
(Kutyłowska 1999: 136–137). M. Nawracki attributes 
window glass recovered from the Teutonic castle in Toruń 
to a range of dates from the late medieval period up to and 
including the post-medieval period (Nawracki 1999: 95–
97), whilst he ascribes the vast majority of the window 
glass assemblage from the former Norbertine convent 
in Strzelno to a period extending from the mid-16th to 
the first half of the 18th century (Nawracki 1998: 243). 
E. Cnotliwy asserts that the glazing of windows did not 
become popular until the latter half of the 16th century, 
when geometric forms of pane were first used. Plate glass 
was introduced in the 17th century, and gradually began 
to supplant earlier varieties (Cnotliwy 1981: 376–377). 
An assemblage of ten diamond-shaped panes, retouched 
on both faces, and made of 1.2–1.4-mm-thick glass was 
dated to the 16th/17th century by E. Ring (2003: 185). 
The demand for window glass grew in Gdańsk in the 
latter half of the 16th century, and was directly related 
to the city’s economic development and the wealth of its 
inhabitants. Flemish and Netherlandish art of the 15th to 
17th centuries provides an additional source of evidence 
suggesting that very few windows were glazed in the 
15th century, and those that were featured principally 
in ecclesiastical buildings. Paintings of this period 
are renowned for their realism. In the case of secular 
buildings, glass usually featured in the upper panels of 
windows. The lower portion of the window was covered 
with a multi-tiered wooden shutter, which also served 
to ventilate the room (Tajchman 1990: 10; Markiewicz 
1995: 77–78). The principal forms of pane used in the 
15th century were glass discs, bull’s eyes and diamond-
shaped lights. The 16th century saw an increase in the 
use of window glass, though it was still primarily the 
upper panels of a window which were glazed. Square 
and rectangular panes also made an appearance at this 
time. In the 17th century, rectangular panes that filled 
the entire window were predominant (Markiewicz 1995: 
81, 85). 

Glass cosmetic vessels
This group of finds comprises 11 octagonal bottles 

made of colourless glass with a faint bluish tinge. They 
account for 0.53% of the entire assemblage. The bottles 
were machine-made and have visible mould seams on 
their sides. Embossed manufacturers’ names feature 
on the walls of these vessels. They were made at three 
different factories. The greatest number (8 specimens) 
feature the name ‘C.M. MÜLLER & CO BERLIN’. The 
dimensions of these vessels were determined based on 
complete forms. They are 13.5–14 cm high, with a rim 
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producentów. Zbiór butelek pochodzi z 3 różnych wy-
twórni. Największy udział (8 egzemplarzy) przypada na-
czyniom, na powierzchni których odczytano napis: „C.M. 
MÜLLER & CO BERLIN”. Na podstawie całkowicie zacho-
wanych form ustalono wymiary butelek. Wysokość ich wy-
nosi 13,5–14 cm, średnica wylewu 3,6 cm, wymiary dna 
w punktach najbardziej wysuniętych 6,2×4 cm i 6×4,3 cm 
(kat. 434, 448, ryc. 107:13–14, kat. 449, ryc. 109:19). Naj-
drobniejsza butelka ma wysokość 13,7 cm, średnicę wy-
lewu 3,4 cm, wymiary dna w punktach najbardziej wysu-
niętych 4×5,7 cm (kat. 449). Na jednej z butelek widnie-
je napis: „C.M. Müller Berlin.N.” (kat. 445, ryc. 107:12, 
109:20). 

Wytwórnia C.M. MÜLLER & CO, mająca swoją siedzi-
bę w Berlinie, działała od 3. ćwierci XIX wieku (1875 rok) 
i sukcesywnie rozprzestrzeniała się na inne obszary, zakła-
dając tam swoje filie. Przykładem jest Wrocław, w którym 
produkcję odnotowuje się od 1876 roku. W omawianych 
butelkach przechowywano preparaty do zabezpieczenia 
i konserwacji wyrobów skórzanych (ryc. 6)5. 

Na dwu innych butelkach (kat. 444, 447, ryc. 107:11, 
109:21) odnotowano napis: „C.F. HEYDE BERLIN”. Bu-
telki mają wysokość 13,5 cm, średnica wylewu wynosi 
3,6 cm, wymiary dna w punktach najbardziej wysuniętych 
6×4,3 cm. 

Na jednej butelce, zachowanej niekompletnie, odczy-
tano napis: „m. Lubszynski Berlin”. Zachowana wysokość 
naczynia wynosi 9,3 cm, wymiary dna w punktach najbar-
dziej wysuniętych 4,2×5,8 cm. Bezpośrednich analogii nie 
udało się wskazać. 

Inne wyroby
Do grupy innych wyrobów szklanych zaklasyfikowano 

1 egzemplarz paciorka szklanego (kat. 1621, ryc. 109:22). 
Paciorek wykonano ze szkła bezbarwnego, przejrzystego. 
Powierzchnię opracowano przez szlifowanie. Wysokość 
wyrobu wynosi 2 cm, zaś średnica otworu 0,1 cm. Wstęp-
ną chronologię paciorka określono na XX wiek. Bezpo-
średnich analogii nie udało się wskazać (por. m.in. Olczak 
1999b; typologia paciorków Krukowska 2007b: 40). 

Do powyższej grupy zaklasyfikowano również pozosta-
łości szklanego klosza lampy stojącej stołowej (kat. 460,  
ryc. 109:23). Klosz wykonano ze szkła białego matowe-
go. Pochodzi on od lampy naftowej, będącej w powszech-
nym użyciu od 2. połowy XIX wieku. Forma lampy nie jest 
możliwa do odtworzenia na podstawie zachowanych ele-
mentów, jednak za referencyjne dla analizowanego klosza 
uznać można egzemplarze tworzące ekspozycję Muzeum 
Podkarpackiego w Krośnie6. Za datę uruchomienia pierw-
szej lampy naftowej przez Ignacego Łukasiewicza uwa-
ża się rok 1853. Nafta pozyskana z destylacji ropy nafto-
wej zastąpiła uciążliwą w użytkowaniu ropę, wydalającą  

5 Rycina 6, stanowiąca plakat reklamowy usług oferowanych 
przez firmę C.M. MÜLLER & CO z Berlina, pochodzi ze zbiorów 
własnych autorki. 

6 Zob. www.muzeum.krosno.pl; www.oswietlenie.muzeum.kro-
sno.pl, ostatni dostęp 5.12.2015 r. Tutaj liczne egzemplarze lamp 
wchodzące w skład ekspozycji stałych. 

diameter of 3.6 cm, and have bases which measure 
6.2×4 cm and 6×4.3 cm at their outermost points (Cat. 
Nos. 434, 448, Fig. 107:13–14, Cat. No. 449, Fig. 109:19). 
The smallest of the bottles is 13.7 cm high, with a rim 
diameter of 3.4 cm and base dimensions of 4×5.7 cm 
(Cat. No. 449). One of the bottles bears the name ‘C.M. 
MÜLLER BERLIN N.’ (Cat. No. 445, Fig. 107:12, 109:20).

The C.M. MÜLLER & CO factory, based in Berlin, was 
opened in 1875 and gradually expanded its operations 
to other areas, setting up new branches. An example 
of this is Wrocław, where production was first noted in 
1876. The bottles under discussion were used for storing 
products designed to protect and preserve leather goods 
(Fig. 110).5

Two other bottles (Cat. Nos. 444 and 447, Fig. 107:11, 
109:21) are embossed ‘C.F. HEYDE BERLIN’. They are 
13.5 cm high with a rim diameter of 3.6 cm, and a base 
measuring 6×4.3 cm. 

One of the bottles which does not survive intact 
features lettering which reads ‘m. Lubszynski Berlin’. 
the extant height of this vessel amounts to 9.3 cm, and 
its base measures 4.2×5.8 cm. No direct analogies were 
found for this bottle. 

Other products
One glass bead (Cat. No. 1621, Fig. 109:22) was 

classified in this category. The bead is made of colourless, 
translucent glass. Its surface is polished. It measures 
2 cm high and has a hole diameter of 0.1 cm. It has 
been provisionally dated to the 20th century. No direct 
analogies were identified (see e.g. Olczak 1999b; bead 
typology Krukowska 2007b: 40). 

Also included in this category were the remains 
of a glass shade from a table lamp (Cat. No. 460, Fig. 
109:23). The shade is made of white frosted glass. It 
comes from a paraffin lamp, which was in widespread 
use by the latter half of the 19th century. It is impossible 
to ascertain what form the lamp took based on its extant 
parts; however, a point of reference for the analysed shade 
is provided by examples exhibited at the Subcarpathian 
Museum in Krosno6. It is believed that 1853 was the 
year in which the first paraffin lamp was lit by Ignacy 
Łukasiewicz. Paraffin, obtained from the distillation of 
crude oil, replaced petroleum as a lamp fuel because 
the latter was disagreeable to use, as it produced large 
amounts of soot and emitted an unpleasant smell when 
burned (Hołubiec 1971: 744; Kowecka 2008: 70–71). 
Paraffin lamps became widespread in Europe during 
1860–1880. Around 1920 they began to be displaced 
by the gradual introduction of electric lighting. In 
addition to the glass shade, a 6.9-cm-long metal knob 
from the burner of a paraffin lamp was found in the 

5 Figure 6, showing a poster advertising the services of C.M. 
MÜLLER & CO of Berlin, comes from the author’s personal 
collection. 

6 www.muzeum.krosno.pl,; www.oswietlenie.muzeum.krosno.pl, 
accessed 5.12.2015. Therein numerous examples of lamps on 
permanent display. 
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Ryc. 110. Plakat reklamowy firmy C.M. MÜLLER & CO z Berlina (kolekcja własna Karolina Szczepanowska).

Fig. 110. Advertising poster of C.M. MÜLLER & CO company from Berlin (from private collection of Karolina 
Szczepanowska). 
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przy spalaniu dużo sadzy i nieprzyjemny zapach (Hołubiec 
1971: 744; Kowecka 2008: 70–71). Upowszechnienie 
lamp naftowych w Europie nastąpiło w latach 1860–1880.  
Ok. 1920 roku ich użycie zastępuje stopniowo wprowa-
dzane oświetlenie elektryczne. Obok klosza lampy w tym 
samym miejscu natrafiono na metalowe pokrętło palni-
ka lampy naftowej o długości 6,9 cm. Na tarczy pokrę-
tła zachował się napis: „FREIBRENNER”7. Na tej podsta-
wie trudno jest jednoznacznie wskazać producenta lam-
py. Warto w tym miejscu przytoczyć, że w Europie głów-
nymi producentami lamp były firmy austriackie i niemiec-
kie. W Austrii największe fabryki należały do Ditmara 
Rudolfa i braci Brünnerów. Pod koniec XIX wieku fir-
my te, po połączeniu w jedną spółkę, produkowały ponad 
1000 różnych typów lamp. Drugim prężnym ośrodkiem 
był Berlin. Do najczęściej spotykanych sygnatur należą: 
Ehrich & Graetz, Holy Carl, Müller Otto, Schneider Hugo, 
Wild & Wessel. Polskie wytwórnie lamp znajdowały się 
przeważnie w Warszawie. Największą była Fabryka Lamp 
i Brązów założona w 1862 roku przez Jana Serkowskiego 
(Hołubiec 1971: 747, 759–760). Sprzedażą lamp i nafty 
zajmował się również F. Sandecki (Kowecka 2008: 728). 
Wytwórnie lamp produkowały różne formy palników. Do 
najpopularniejszych należały: Kosmos-Brenner, Volks-
Brenner, Reform-Rund Brenner. Na pokrętłach palni-
ków umieszczano nazwę lub znak producenta. W Polsce 
wśród nich najczęściej znaleźć można: Ditmar, Ditmar-
Brünner A.G., Ditmar-Brünner-Schneider A.T., Schneider, 
Müller I.C.A., Aktien Gesellschaft (Drezno), Korner a. CO 
(Berlin), Kosmos-Brenner (palnik Schustra i Bära), H.E.D. 
AXT (Gdańsk), Carl Holy (Berlin), Serkowski, Borkowski, 
Eilstein (wszyscy z Warszawy) (Hołubiec 1971:750).

Kontekst pozyskania materiałów
Wyroby szklane pozyskano z kilkunastu jednostek 

stratyfikacyjnych. Do analizy przestrzenno-chronologicz-
nej stanowiska przydatne mogą się okazać informacje do-
tyczące większej liczby wyrobów szklanych z danego kon-
tekstu oraz miejsca znalezienia najstarszych przedmiotów 
szklanych. W oparciu o powyższe kryteria uwagę zwrócono 
na następujące jednostki: warstwa destrukcyjna (warstwa 
252) i niwelacyjna (warstwa 254) zarejestrowane na tere-
nie Szańca Wschodniego w wykopie 10; warstwy niwelacyj-
ne (warstwa 32–33); warstwa 343; zasypisko studni (war-
stwa 120); warstwa destrukcyjna (warstwa 100). Z warstwy 
destrukcyjnej 252 pozyskano 99 fragmentów szkła, wśród 
których zdecydowaną większość stanowiło szkło okien-
ne (70 fragmentów) oraz szkło zasobowe w postaci bute-
lek cylindrycznych. Materiał datowany jest na XVIII–XIX 
wiek. Z warstwy niwelacyjnej 254 pozyskano 764 fragmen-
ty szkła, z czego ponad połowa (582 fragmenty) pochodzi-
ła od szkła okiennego. Drugą pod względem ilości stanowi-
ło szkło zasobowe w postaci butelek cylindrycznych. Ma-
teriał datowany jest na XVIII–XIX wiek. Obie wymienione  

7 Por. A. Naleźny, D. Leśniewska w niniejszym tomie. 
8 W publikacji E. Kowecka zamieszcza reklamę sklepu F. Sandec-

kiego, wydrukowaną w jednej z ówczesnych warszawskich gazet.

same location. The disc-shaped knob features the name 
‘FREIBRENNER’.7 It is difficult on this basis to reliably 
identify the lamp manufacturer. It is worth pointing out 
at this juncture that Austrian and German companies 
were the principal lamp manufacturers in Europe. The 
largest factories in Austria belonged to Ditmar Rudolf 
and the Brünner brothers. In the late 19th century these 
firms, having merged to form one company, produced 
over 1000 different types of lamp. Another leading 
centre in this industry was Berlin. The most frequently 
encountered manufacturers’ stamps include those of 
Ehrich & Graetz, Holy Carl, Müller Otto, Schneider Hugo, 
and Wild & Wessel. Polish lamp factories were mostly to 
be found in Warsaw. The largest was the Fabryka Lamp 
i Brązów founded in 1862 by Jan Serkowski (Hołubiec 
1971: 747, 759–760). F. Sandecki was also involved in the 
sale of lamps and paraffin (Kowecka 2008: 728). Lamp 
manufacturers made burners of various designs. The 
most popular included Kosmos-Brenner, Volks-Brenner, 
and Reform-Rund Brenner. The wick adjustment knobs 
were stamped with the maker’s name or emblem. 
Among those most often noted in Poland are Ditmar, 
Ditmar-Brünner A. G., Ditmar-Brünner-Schneider A. T., 
Schneider, Müller I. C. A., Aktien Gesellschaft (Drezno), 
Korner a. CO (Berlin), Kosmos-Brenner (burner Schuster 
& Bär), H. E. D. AXT (Gdańsk), Carl Holy (Berlin), and 
Serkowski, Borkowski, Eilstein (all based in Warsaw) 
(Hołubiec 1971:750).

Recovery context
The glass finds were recovered from several dozen 

stratigraphic units. Information about the greatest 
number of glass artefacts from a given context, and about 
the location where the earliest glass objects were found, 
may prove useful in a spatial and chronological analysis 
of the site. Mindful of the above, particular attention 
was paid to the following contexts: a layer of destruction 
debris (layer 252) and a levelling layer (layer 254) 
recorded in trench 10 on the Eastern Sconce; levelling 
layers (layers 32–33); layer 343; the backfill of a well 
(layer 120); and a further layer of destruction debris 
(layer 100). Destruction layer 252 yielded 99 fragments 
of glass, most of which represent window glass (70 
fragments) and storage vessels in the guise of cylindrical 
bottles. These finds are dated to the 18th19th centuries. 
Levelling layer 254 yielded 764 fragments of glass, over 
half of which (582 fragments) comprised pieces of window 
glass. Storage vessels in the form of cylindrical bottles 
constituted the second most numerous group of glass 
finds. This material dates from the 18th19th centuries. 
Both of the strata in question were excavated in trench 
10 on the Eastern Sconce. Excavation of this part of the 
site revealed the remains of a brick building dating from 

7 See A. Naleźny & D. Leśniewska in this volume. 
8 In her publication, E. Kowecka reprints an advertisement for F. 

Sandecki’s shop as it appeared in one of the Warsaw newspapers 
of the day.
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warstwy odsłonięto w wykopie 10, założonym na terenie 
Szańca Wschodniego. W efekcie przeprowadzonych badań 
na tym obszarze odsłonięto pozostałości zabudowy muro-
wanej XIX- i XX-wiecznej. Najstarsze nawarstwienia w wy-
kopie datowane są na XVIII wiek (Dąbal 2014: 8). 

Z warstwy niwelacyjnej 32/33 z wykopu 2 założone-
go na dziedzińcu Fortu Carré pozyskano 137 fragmentów 
szkła. Przeważającą ilość stanowiło szkło zasobowe. Po-
zostałości XVIII-wiecznych butelek cylindrycznych oraz 
czworobocznych zarejestrowano w liczbie 93 fragmentów. 
Z warstwy tej pochodzi również szkło okienne (40 frag-
mentów) oraz fragmenty najstarszych naczyń w postaci 
szklanic (3 fragmenty) oraz pucharka (1 fragment), których 
chronologię określono na XVII wiek. Odsłonięte pozostało-
ści wyrobów szklanych łączyć należy z zabudową murowa-
ną (w tym mieszkalną), zarejestrowaną w tej części stano-
wiska (Dąbal 2013: 25–26). 

Z warstwy 343 zadokumentowanej w wykopie 8 zało-
żonym przed Fortem Carré wzdłuż linii nasypu wschod-
niego i bastionu Ostroróg pozyskano 82 fragmenty wy-
robów szklanych, w tym 38 fragmentów XVIII-wiecz-
nych butelek czworobocznych oraz 29 fragmentów szkła 
okiennego. W tej grupie szkła zarejestrowano również je-
dyny w zbiorze fragment szybki okiennej sześciobocznej 
oraz dzbana. Stąd pochodzi również opisywane wcze-
śniej naczynie – szklanka z kanelurami, którego chrono-
logię określono na XVII wiek. 

Z zasypiska studni (warstwa 120) pozyskano 236 frag-
mentów szkła o przeważającej chronologii XIX i XX wiek. 
Z warstwy tej pochodzą wyroby wszystkich kategorii. Do-
minują butelki cylindryczne z XIX i XX wieku (123 frag-
menty), czworoboczne i wieloboczne (36 fragmentów) 
i opisane wcześniej ośmioboczne butelki zaklasyfikowa-
ne do szkła kosmetycznego. Studnia pełniła funkcję uję-
cia wody dla mieszkańców domków oficerskich na tere-
nie wieńca Fortu Carré. Chronologię obiektu określono na 
ostatnią ćwierć XVIII wieku. W oparciu o chronologię źró-
deł ruchomych zasypanie studni nastąpiło w latach 1875–
1895. Korelacja tych danych ze źródłami pisanymi pozwa-
la uściślić moment zdeponowania wyrobów na rok 1889 
(Dąbal 2013: 34–35). 

 Z warstwy 100 stanowiącej współczesny poziom bu-
dowlany po zniszczeniach wojennych pozyskano 215 frag-
mentów wyrobów szklanych datowanych na XX wiek. 
W zbiorze tym zarejestrowano bezbarwne fragmenty 
szyb okiennych (137 fragmentów) oraz fragmenty butelek 
i luksferów z XX wieku. 

Z najstarszej warstwy zarejestrowanej w wykopie 3 
(warstwa 70), datowanej na koniec XVII i XVIII wiek (Dą-
bal 2013: 28), pozyskano fragmenty 2 szybek okiennych w 
kształcie rombu, których górną chronologię występowania 
określono na XVII wiek. 

Analiza mikrograficzna 
wybranych szkieł
Kilka fragmentów wyrobów szklanych zaklasyfi-

kowanych do różnych kategorii funkcjonalnych pod-
dano analizie mikrograficznej. Analizę na zlecenie  

the 19th and 20th centuries. The earliest deposits in this 
trench are dated to the 18th century (Dąbal 2014: 8). 

In total, 137 fragments of glass were recovered 
from levelling layer 32/33 of trench 2, excavated in 
the courtyard of the Fort Carré. The majority of these 
fragments came from storage vessels. The remains of 
18th-century cylindrical and four-sided bottles account 
for 93 fragments. This layer also yielded window glass 
(40 fragments) and fragments of the earliest vessels 
recorded at this site: beakers (3 fragments) and a goblet (1 
fragment) attributed to the 17th century. These finds are 
associated with brick buildings (including a residential 
house) noted in this part of the site (Dąbal 2013: 25–26). 

Layer 343 in trench 8, excavated in front of the 
Fort Carré, in line with the eastern embankment and 
the Ostroróg Bastion, produced 82 fragments of glass, 
among them 38 fragments of 18th-century four-sided 
bottles and 29 fragments of window glass. This group of 
finds also includes a fragment from a hexagonal window 
pane and a jug. This was also where the earlier described 
fluted glasses dated to the 17th century were found. 

The backfill of a well (layer 120) contained 236 
fragments of glass, mostly of 19th- and 20th-century 
date. Glass finds of every category were represented in 
this context. The assemblage is dominated by cylindrical 
bottles dating from the 19th and 20th centuries (123 
fragments), followed by four-sided and polygonal bottles 
(36 fragments), and the earlier detailed octagonal bottles 
classified as cosmetic vessels. The well served as a water 
supply for the residents of the Officers’ Houses of the 
Fort Carré’s Ring of Casemates, dated to the last quarter 
of the 18th century. The artefacts recovered from the 
well indicate that it was backfilled during 1875 1895. 
Correlation of these findings with written records has 
enabled the time when this material was deposited to 
be pinpointed to 1889 (Dąbal 2013: 34–35). Layer 100 – 
a post-war building level yielded 215 fragments of glass 
dated to the 20th century. This assemblage includes 
pieces of colourless window glass (137 fragments) and 
fragments of bottles and glass blocks dating from the 
20th century. 

The earliest level recorded in trench 3 (layer 70), 
dated to the late 17th and 18th centuries (Dąbal 2013: 
28), revealed fragments from two diamond-shaped 
window panes, which have been dated to no later than 
the 17th century. 

Micrographic analysis of 
selected glass finds
Several fragments of glass from finds classified in 

various functional categories underwent micrographic 
analysis. This analysis, commissioned by the University 
of Gdańsk’s Institute of Archaeology, was carried out 
by the Technical University of Gdańsk.9 The analysed 
fragments come from a beaker (Cat. Nos. 436), an 
octagonal bottle (Cat. No. 434), a cylindrical bottle (Cat. 

9 Details of this analysis can be found elsewhere in this volume. 
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Instytutu Archeologii UG wykonała Politechnika Gdań-
ska9. Analizowane fragmenty pochodzą od pucharka 
(kat. 436), butelki ośmiobocznej (kat. 434), butelki cy-
lindrycznej (kat. 1107), butelki czworobocznej (kat. 379) 
oraz dwóch szybek okiennych (kat. 455, 458). Na pod-
stawie przeprowadzonych badań ustalono skład szkła 
oraz różnice w procentowym udziale użytych do wyro-
bu masy szklanej pierwiastków. Ustalono również, ja-
kie pierwiastki wystąpiły wyłącznie w danej próbie 
szkła. Dla pucharka wykonanego ze szkła zielonkawego  
i datowanego na XVII wiek analiza wykazała obecność 
takich pierwiastków, jak: tlen (O), glin (Al), krzem (Si), 
fosfor (P), potas (K), wapń (Ca), mangan (Mn), żelazo (Fe), 
tytan (Ti).

Największy udział procentowy składu szkła ma tlen 
(34,4%) i krzem (24,8%) stanowiący krzemionkę oraz 
mangan (22,3%). Cechą charakterystyczną jest występo-
wanie w składzie tytanu (0,76%), którego obecności ana-
liza nie wykazała dla pozostałych próbek. Użycie manganu 
można interpretować jako działanie zamierzone w procesie 
produkcyjnym i pełniące funkcję odbarwiacza zanieczysz-
czonego szkła (por. Rubnikowicz 1989b: 70). 

Szybki okienne wykonane ze szkła zielonkawego wy-
kazały w składzie takie pierwiastki, jak: tlen (O), glin (Al), 
krzem (Si), fosfor (P), potas (K), wapń (Ca), mangan (Mn), 
bar (Ba). Pierwiastek bar w udziale 0,8% oraz 0,62% jest 
charakterystyczny tylko dla tej kategorii wyrobów. Jego 
obecności nie wykazała analiza pozostałych próbek. Śred-
nio 46% udział stanowi tlen, 30–38% krzem, 4–4,8% wapń. 
Charakterystyczne jest również, że tylko dla jednej szybki 
(kat. 455) analiza wykazała użycie węgla (1,3%) oraz oło-
wiu (1,2%). Obecność ołowiu potwierdziły badania tylko 
tej próbki. Duże różnice zaobserwowano w użyciu manga-
nu: 1,68% i 8,8% dla szybek okiennych i 22,35% dla pu-
charka. Analiza powyższych wyrobów wykluczyła użycie 
sodu oraz potwierdziła obecność potasu i fosforu. Udział 
tych pierwiastków zadecydował m.in. o barwie szkła i stop-
niu jego przejrzystości.

Analiza butelki ośmiobocznej datowanej na 2. połowę 
XIX wieku i wykonanej ze szkła niebieskawego wykazała 
użycie pierwiastków takich, jak: węgiel (C), tlen (O), sód 
(Na), magnez (Mg), glin (Al), krzem (Si), wapń (Ca), fluor 
(F). W składzie nie wystąpił: fosfor, potas, mangan, żela-
zo, bar, ołów, tytan. Do wyrobu masy szklanej użyto dużej 
ilości tlenu (63,1%), krzemu (13,9%) i węgla (8,5%). Duży 
udział sodu (6,6%) w porównaniu do szkła zielonkawego 
potwierdza zastosowanie tego pierwiastka do odbarwiania 
masy (szkło przejrzyste, odbarwione).

 Analiza butelki cylindrycznej datowanej na XVIII wiek 
wykazała użycie pierwiastków takich, jak: węgiel (C), tlen 
(O), sód (Na), magnez (Mg), glin (Al), krzem (Si), fosfor 
(P), potas (K), wapń (Ca), żelazo (Fe), mangan (Mn). Naj-
większy udział procentowy odnotowano dla pierwiast-
ków: tlenu 44,3%, krzemu 24,7%, wapnia 20,3%, potasu 
1,5%, glinu 1,4%, żelaza 1,3%, sodu 1,2%, magnezu 1,6%.  

9 Szczegółowa charakterystyka przeprowadzonych badań znajdu-
je się w niniejszym tomie. 

No. 1107), a four-sided bottle (Cat. No. 379) and two 
pieces of window glass (Cat. Nos. 455, 458). Analysis 
was used to determine the chemical composition of these 
products and to identify differences in the proportions 
of chemical elements in the glass batch from which 
they were made. It was also determined which elements 
occurred only in a particular glass sample. Analysis of 
a glass beaker made of greenish glass and dated to the 
17th century revealed the presence of elements such as: 
oxygen (O), aluminium (Al), silicon (Si), phosphorus (P), 
potassium (K), calcium (Ca), manganese (Mn), iron (Fe), 
and titanium (Ti).

The largest percentages noted in the composition 
of this glass were for: oxygen (34.4%), silicon 
(24.8%) constituting silica, and manganese (22.3%). 
A characteristic feature is the presence of titanium 
(0.76%), which was not detected in any of the other 
analysed samples. The use of manganese can be 
interpreted as an intentional step in the manufacturing 
process serving to colourise glass tainted with impurities 
(see Rubnikowicz 1989b: 70). 

Analysis of window panes made of greenish glass 
revealed the presence of elements such as: oxygen (O), 
aluminium (Al), silicon (Si), phosphorus (P), potassium 
(K), calcium (Ca), manganese (Mn) and barium (Ba). 
A barium content of 0.8% and 0.62% is typical for this 
category of glass. This element was not detected in any of 
the other analysed samples. The average oxygen content 
amounted to 46%, with 30–38% silicon and 4–4.8% 
calcium. Another distinctive feature was that only one 
of the window panes (Cat. No. 455) was found to contain 
carbon (1.3%) and lead (1.2%). This was the only sample 
for which analysis confirmed the presence of lead. Large 
differences were noted in the levels of manganese: 1.68% 
and 8.8% in the window panes and 22.35% in the beaker 
sample. Analysis of these finds ruled out the use of 
sodium and confirmed the presence of potassium and 
phosphorus. The proportion of these elements dictated 
details such as glass colour and degree of translucency. 

Analysis of the octagonal bottle dated to the latter 
half of the 19th century and made of bluish glass revealed 
the presence of elements such as: carbon (C), oxygen 
(O), sodium (Na), magnesium (Mg), aluminium (Al), 
silicon (Si), calcium (Ca) and fluoride (F). There was no 
phosphorous, potassium, manganese, iron, barium, lead 
or titanium. Large amounts of oxygen (63.1%), silicon 
(13.9%) and carbon (8.5%) featured in this glass. The high 
sodium content (6.6%) in relation to greenish-coloured 
glass confirms that this element was used to decolourise 
the batch (producing translucent, decolourised glass). 

Analysis of a cylindrical bottle dated to the 18th 
century revealed the presence of elements such as: 
carbon (C), oxygen (O), sodium (Na), magnesium (Mg), 
aluminium (Al), silicon (Si), phosphorus (P), potassium 
(K), calcium (Ca), iron (Fe) and manganese (Mn). 
The largest percentages were recorded for: oxygen 
44.3%; silicon 24.7%; calcium 20.3%; potassium 
1.5%; aluminium 1.4%; iron 1.3%, sodium 1.2% and 
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Przytoczone wyżej dane obejmują badanie zasadniczej 
struktury wyrobu. Analizie poddano bowiem także przy-
powierzchniowe skorodowane płatki szklane, które wyka-
zały mniejszy o połowę udział: sodu, magnezu, glinu, man-
ganu, żelaza, a także wapnia. Ten ostatni wystąpił w ilości 
5,9%, a w zasadniczej strukturze 20,3%, co stanowi ponad 
trzykrotnie mniejszą objętość.

Analiza butelki czworobocznej wykonanej ze szkła 
brązowego wykazała użycie pierwiastków: węgiel (C), tlen 
(O), sód (Na), magnez (Mg), glin (Al), krzem (Si), fluor (F). 
Do wytworzenia masy szklanej nie użyto: fosforu i pota-
su (obowiązkowych składników szkła zielonego i zielon-
kawego) oraz wapnia, manganu, żelaza, baru, ołowiu i ty-
tanu. Największy udział procentowy odnotowano dla tlenu 
(67,6%) oraz węgla (22,2%) i krzemu (5,5%). 

 
Podsumowanie 
W efekcie przeprowadzonych badań na stanowisku 

Twierdza Wisłoujście (stanowisko nr 12, AZP 11–44) po-
zyskano zbiór wyrobów szklanych liczący 2060 egzempla-
rzy. Wyroby zaklasyfikowano do 5 grup funkcjonalnych: 
szkło zasobowe, stołowe, apteczne, okienne, kosmetyczne. 
Najliczniej wystąpiły naczynia zasobowe oraz szybki okien-
ne, a kolejno wyroby szklane apteczne, stołowe i kosme-
tyczne. W oparciu o przeprowadzoną analizę technologicz-
ną oraz stylistyczną ustalono, że wyroby szklane pochodzą 
z okresu od k. XVI– XVII do XX wieku. Wyróżnione formy 
wyrobów nie odbiegają od form znanych z innych stano-
wisk w Gdańsku. Tym samym można uznać, że stanowią 
one formy typowe dla danego okresu i obszaru. W kon-
tekście lokalizacji stanowiska pozwalają one wnioskować 
o zasięgu stosowanych w Gdańsku form. Zauważono tak-
że, że pozyskany materiał szklany z Twierdzy Wisłoujście 
cechuje niewielka różnorodność form. Przeważającą ilość 
stanowią naczynia zasobowe o przeznaczeniu gospodar-
czym. Pojedyncze egzemplarze wyrobów stołowych, takich 
jak szklanki, szklanice, pucharki pozwalają wnioskować 
o niskiej dostępności tych wyrobów w tym miejscu lub ni-
skim zapotrzebowaniu na nie. Duża liczba szkła okienne-
go, w tym szybki szklane o geometrycznych formach, po-
szerza dotychczasową wiedzę na temat tej kategorii szkła 
w Gdańsku, która wciąż nie jest dostatecznie rozpoznana. 
Pozyskane fragmenty klosza lampy naftowej wraz z meta-
lowym pokrętłem palnika wskazują jednoznacznie na sto-
sowanie tego typu oświetlenia na terenie Twierdzy w 2. po-
łowie XIX wieku. W szerszym kontekście stanowią ważną 
informację dla analizy zagadnienia oświetlenia w Gdań-
sku w tym okresie. 

Scharakteryzowany materiał z Twierdzy Wisłoujście 
uzupełnia wiedzę o wyrobach szklanych pozyskiwanych 
w Gdańsku i jednocześnie stanowi poszerzenie dotych-
czasowej bazy porównawczej dla znalezisk z innych sta-
nowisk. W tym aspekcie, jak i przede wszystkim ze wzglę-
du na wyróżnione formy wyrobów, zbiór ten będzie przy-
datny dla dalszych studiów nad szkłem z terenu Pomorza. 

magnesium 1.6%. The above cited figures were gleaned 
from analysis of the finds’ core structure. Analysis was 
also carried out on subsurface corroded glass flakes, 
revealing a reduction by half in the levels of sodium, 
magnesium, aluminium, manganese and iron, and an 
even greater reduction in calcium. Here, the calcium 
content amounted to 5.9% in contrast to 20.3% in the 
core structure, representing a volume more than three 
times lower.

Analysis of a four-sided bottle made of brown glass 
revealed the presence of the following elements: carbon 
(C), oxygen (O), sodium (Na), magnesium (Mg), aluminium 
(Al), silicon (Si) and fluoride (F). The manufacture of 
this batch did not include the use of any phosphorus or 
potassium (essential components of green and greenish 
glass), nor of any calcium, manganese, iron, barium, lead 
or titanium. The highest levels recorded were for oxygen 
(67.6%), carbon (22.2%) and silicon (5.5%). 

Summary
Excavations carried out at Wisłoujście Fortress (site 

12, AZP 11–44) led to the recovery of a glass assemblage 
numbering 2060 artefacts. These finds were divided into 
five functional categories: storage vessels, tableware, 
pharmaceutical glassware, window glass and cosmetic 
vessels. Storage vessels and window glass are the most 
numerously represented, followed in descending order 
by pharmaceutical glassware, tableware and cosmetic 
vessels. Analysis of technological and stylistic features 
revealed that the glass products represent a range of 
dates from the late 16th/17th to the 20th century. The 
identified glass forms are consistent with those found at 
other sites in Gdańsk. Therefore, they can be regarded 
as typical forms of the period and area in question. The 
site location provides evidence of the distribution of these 
forms in Gdańsk. Little variety was noted in the forms of 
glassware recovered from Wisłoujście Fortress. There is 
a predominance of utilitarian storage vessels. The isolated 
examples of table glass, such as tumblers, beakers and 
goblets suggests that there was either limited availability 
or little demand for these wares at this location. The large 
quantity of window glass, which includes fragments of 
geometric panes, contributes to our existing knowledge 
about this category of glass in Gdańsk, which has yet to 
be adequately investigated. The recovered fragments of 
glass shade from a paraffin lamp, together with the metal 
knob from the burner, clearly demonstrate that this type 
of lighting was used at the fortress in the latter half of the 
19th century. On a wider scale, they provide important 
evidence for the study of illumination in Gdańsk during 
this period. 

The presented material from Wisłoujście Fortress 
provides further information about glass artefacts found 
in Gdańsk and also extends the existing comparative 
database for finds from other sites. For this reason, and 
primarily because of the identified glass forms, this 
assemblage provides a useful contribution to further 
studies into glass from Pomerania.
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Abstrakt:
W artykule zestawiono i zaprezentowano wyniki analiz mikrograficznych przedmiotów szkla-

nych ze stanowiska Twierdza Wisłoujście w Gdańsku. Autorzy przedstawili metody analiz oraz 
krótki komentarz do zestawionych tabelarycznie wyników. Rezultaty analiz budzą nadzieję na szer-
sze ich wykorzystanie w zakresie badań technologicznych szklanych zabytków archeologicznych.

Słowa kluczowe:
Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, analizy mikrograficzne, szkło, nowożytność

Abstract:
The article summarizes and presents the results of micrographic analyses of glass objects 

from the Wisłoujście Fortress in Gdańsk. The authors present methods of analyses and a brief 
commentary on the results compiled in tabular form. These results give hope for wider use in the 
field of technological research on glass archaeological relics.

Keywords:
Gdańsk, Wisłoujście Fortress, micrographic analysis, glass, post-medieval
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Opracowanie zespołu przedmiotów szklanych pozyska-
nych w efekcie badań archeologicznych na Twierdzy Wi-
słoujście w Gdańsku uzupełniono o analizy mikrograficzne 
6 fragmentów wyrobów. Badaniom poddano 2 fragmenty 
szkła okiennego, 1 fragment pucharka i 3 fragmenty bu-
telek o odmiennym przeznaczeniu (kosmetyczna, na wino, 
na alkohole wysokoprocentowe). Materiały reprezentują 
przedmioty z okresów od XVII do XIX wieku.

Metoda analizy
Analiza mikrograficzna wykonana została za pomocą 

mikroskopu elektronowego S-3400N firmy Hitachi. Ana-
liza składu pierwiastkowego wykonano techniką mikro-
analizy promieniowania X (EDX), za pomocą przystawki 
do mikroskopu SEM firmy Thermofisher Scientific. Ana-
lizy dokonywano przy napięciu przyspieszającym 20 kV.

Metoda działa na zasadzie wzbudzania promienio-
wania X przez elektrony padające ze źródła promienio-
wania w mikroskopie. Emitowane kwanty promieniowa-
nia X posiadają określoną energię, charakterystyczną dla 
każdego z pierwiastków. W zależności od masy atomowej 
pierwiastka możliwa jest emisja promieniowania z jedne-
go lub więcej poziomów wzbudzenia. Ilość odnotowanych 
zliczeń (zamieszczona na osi Y spektrogramów) przekła-
da się na stężenie danego pierwiastka w badanej próbce. 
Technika pozwala na wykrycie każdego pierwiastka za 
wyjątkiem lżejszych od boru. Wzbudzanie promieniowa-
nia X następuje z głębokości w zakresie od ~0.01 do ~50 
mikrometrów. EDX umożliwia przeprowadzenie analizy 
jakościowej dla pierwiastków, których stężenie przekra-
cza 0.05%. Analiza ilościowa zależy przede wszystkim od 
wielkości analizowanego obiektu (dla drobin i cienkich 
warstw z analizy trudno oddzielić jest sygnał pochodzą-
cy od podłoża), analizowanego pierwiastka (dla węgla, 
azotu, boru i tlenu dokładność jest mniejsza, a pewność 
pomiaru nie przekracza 2–3%), stopnia przygotowania 
powierzchni, własności materiału i innych.

Dla badanych próbek przedstawiono analizę EDX 
w postaci widma energetycznego wraz z określonym 
składem chemicznym. W przypadku, gdy zaobserwowa-
no zróżnicowanie składu chemicznego na powierzchni 
próbki, wykonano dodatkowo mikrografię SEM wraz 
z mapami chemicznymi tych pierwiastków. W analizie 
przedstawiono tylko pierwiastki, których udział w skła-
dzie wynosi od 0.5% wagowo.

Wyniki 
Wyniki analizy przedstawiono w tabeli (tabela 11).

The study of glass objects acquired as a result of 
archaeological research in the Wisłoujście Fortress in 
Gdańsk was supplemented with micrographic analyses 
of 6 pieces of products. The study involved 2 pieces of 
window glass, 1 piece of a goblet and 3 pieces of bottles of 
different purpose (cosmetic, wine, spirits). The materials 
represent items from the period between the seventeenth 
to the nineteenth century.

Method of analysis
Micrographic analysis was performed with an 

electron Hitachi microscope S-3400N. The analysis 
of the elemental composition was performed by X-ray 
Microanalysis (EDX), using Thermofisher Scientific SEM 
microscope adapter. The analysis was performed at an 
accelerating voltage of 20 kV.

The method works by excitation of X-rays by electrons 
impinging from the radiation source in a microscope. The 
emitted quanta of X-rays have a predetermined energy 
characteristic of each element. Depending on the atomic 
mass of the element it is possible to emit radiation from 
one or more levels of excitation. The number of reported 
counts (posted on the Y-axis of spectrograms) translates 
into the concentration of the given element in the sample. 
This technique allows to detect each element except for 
those lighter than boron. X-ray excitation occurs from 
the depth in the range of ~ 0.01 to ~ 50 microns. EDX 
allows us to perform a qualitative analysis for elements 
whose concentration exceeds 0.05%. Quantitative 
analysis depends primarily on the size of the analyzed 
object (for particles and thin layers it is difficult to 
separate from the analysis the signal from the ground), 
on the analyzed element (for carbon, nitrogen, boron 
and oxygen it is less accurate and the reliability of the 
measurement does not exceed 2–3%), the degree of 
surface preparation, material properties, and others. 
For the tested samples EDX analysis is shown, in the 
form of the energy spectrum with a defined chemical 
composition. If we observed differences in the chemical 
composition of the sample surface, SEM micrography 
was also performed, along with a map of chemical 
elements. The analysis shows only those elements whose 
participation in the composition ranges from 0.5% by 
weight.

Results
The results of the analysis are presented in table 

(Table 11).
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W oparciu o przeprowadzone analizy odnotowano 
dwie podstawowe grupy szkła: szkło potasowe oraz szkło 
sodowe. Czynnikiem warunkującym właściwości szkła 
jest jego skład chemiczny. Ilość poszczególnych składni-
ków, proporcje między nimi, ale także warunki wytopu 
mają decydujący wpływ na cechy fizyczne szkła. Warto 
wskazać, że nawet w tej samej hucie szkła i przy użyciu 
podobnego składu masy szklanej uzyskiwano wyroby 
o różnym składzie chemicznym. Decydujący był przede 
wszystkim piasek, którego skład (m.in. SiO

2
, MgO, Al

2
O

3
, 

Fe
2
O

3
) uzależniony jest od warstwy geologicznej złoża 

(m.in. Rubnikowicz 1989: 67). Szkło potasowe w zależ-
ności od relacji K

2
O i CaO dzieli się na dwie odmiany: 

wapniowo-potasową i potasowo-wapniową. Dla bada-
nego szkła uzyskano wyniki pozwalające wnioskować 
o przeważającym udziale CaO. 

Analiza potwierdziła, że wyroby o starszej, XVII-
wiecznej metryce, należące do grupy szkła potasowego, 
nie zawierają sodu w ogóle. Dodatkowo zaobserwowano, 
że starsze wyroby zawierają Ba, Ti oraz Pb, a najmłod-
sze egzemplarze F. Można również określić dla badanego 
zespołu, że wpływ na kolor zielony szkła i jego odcienie 
miały związki żelaza. Te z kolei wskazują na duże za-
nieczyszczenie piasku użytego do wytopu masy szklanej. 
Wykazane w analizie dla tych próbek związki manga-
nu mogły być stosowane celowo i pełnić funkcję odbar-
wiacza szkła (m.in. Drahotová 1984: 217; Rubnikowicz 
1989: 70). 

W przypadku butelki cylindrycznej analizę utrud-
niała znaczna korozja szkła (kat. 1107).	 Powierzchnia 
butelki była bardzo rozwarstwiona. W tej sytuacji pod-
jęto odczyt z obu warstw (tabela 11). Płatki stanowiące 
rozwarstwienie zewnętrzne w szkle wykazały zubożenie 
w wapń (ponad 3x mniejsza zawartość) i magnez. Mają 
one większą, w odniesieniu do zasadniczej struktury wy-
robu, zawartość krzemionki (SiO

2
), potasu i żelaza. Do-

datkowo, zaobserwowane na powierzchni płatków białe 
niejednorodności o rozmiarach około 10 mikrometrów 
cechuje wyższa zawartość manganu (nawet do 10%). 

Zaprezentowane wyniki stanowią asumpt do dalszych 
badań i analiz. Jednocześnie poszerzają one dotychcza-
sową wiedzę na temat analiz składu szkła nowożytnego. 
W perspektywie dalszych badań i zestawiania większej 
liczby prób pozwalają oczekiwać na uzyskanie lepszych 
rezultatów i porównań oraz szersze wykorzystanie tej ka-
tegorii źródeł w zakresie badań technologicznych. 

 

Basing on our analyses we noted two main groups of 
glass: potassium and sodium glass. The factor determining 
the properties of glass is its chemical composition. The 
amount of individual components, their ratio, but also 
the smelting conditions have a decisive influence on 
physical properties of glass. It should be pointed out 
that even in the same glassworks and using a similar 
composition of the molten glass, products with different 
chemical composition were obtained. Sand, whose 
composition (such as SiO

2
, MgO, Al

2
O

3
, Fe

2
O

3
) depends 

on the geological layer deposits has the decisive role here 
(among others Rubnikowicz 1989: 67). Potassium glass, 
depending on the relationship of K

2
O and CaO, is divided 

into two types: calcium-potassium and potassium-
calcium. For the tested glass the obtained results lead 
to the conclusion of a predominant proportion of CaO. 
The analysis confirmed that the products of earlier 
seventeenth-century origin, belonging to the potassium 
glass group, do not contain sodium at all. It was also 
observed that the older products contained Ba, Ti and 
Pb, and the youngest ones – F. It is also possible to 
state that iron compounds affect the green colour of the 
glass and its shades. These, in turn, show a significant 
contamination of the sand used for smelting the glass. 
According to the analysis of these samples manganese 
compounds could be used deliberately and act as 
bleaches in the glass (among others Drahotová 1984: 
217; Rubnikowicz 1989: 70).

In the case of the cylindrical bottle analysis was 
hampered by the significant corrosion of glass (Cat. 
Number 1107). The surface of the bottle was very 
stratified. In this situation the reading was performed 
from both layers (Table 11). Flakes forming the outer 
delamination in glass showed depletion in calcium (more 
than 3 times smaller amount) and magnesium. They 
have, however, greater, with respect to the base structure 
of the product, content of silica (SiO

2
), potassium 

and iron. In addition, the heterogeneity observed on 
the surface of white flakes, in the size of about 10 
microns, have higher manganese content (up to 10%). 
The presented results are the starting-point for further 
research and analysis. At the same time they expand 
the existing knowledge on modern glass composition 
analysis. Further study and compiling a greater number 
of attempts should lead to better results and comparison 
and wider use of this category of sources in the field of 
technological research.
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Abstrakt:
W trakcie badań archeologicznych Twierdzy Wisłoujście w latach 2013 i 2014 pozyskano 

w sumie 1519 przedmiotów bądź fragmentów przedmiotów wykonanych z surowca metalowe-
go lub posiadających metalowe elementy swej konstrukcji. Zabytki te w większości stanowią 
osprzęt budowlany. Ponadto odkryto również przedmioty związane z życiem codziennym, narzę-
dzia, militaria, numizmaty, półfabrykaty, odpady produkcyjne oraz akcesoria stroju. 

Zdecydowana większość znalezionych przedmiotów wykonana była z żelaza, łatwo ulegają-
cego procesom korozyjnym w panujących na stanowisku warunkach glebowych. Stosunkowo 
dobrze natomiast zachowały się zabytki wykonane z metali kolorowych. 

Datowanie pozyskanego metalowego materiału ruchomego mieści się w przedziale XVI–
XX w., jednak zdecydowana większość to przedmioty późnonowożytne i współczesne.

Słowa kluczowe:
Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, przedmioty metalowe, osprzęt budowlany, 
akcesoria stroju, przedmioty codziennego użytku, narzędzia, nowożytność

Abstract:
Excavations carried out at Wisłoujście Fortress in 2013 and 2014 led to the recovery of 1519 

objects (either complete or fragmentary) made of metal or incorporating metal components. Most 
of these artefacts represent building fittings. Further finds comprise items of everyday use, tools, 
military objects, numismatics, product blanks, production waste and dress accessories. 

The vast majority of these finds are made of iron, which easily succumbed to corrosion in the 
prevailing soil conditions at the site. In contrast, items made of non-ferrous metals have survived 
in relatively good condition. 

The recovered items of metalwork date from between the 16th and 20th centuries, most of 
them representing the late post-medieval and modern periods.

Keywords:
Gdańsk, Wisłoujście Fortress, metalwork, building fittings, dress 

accessories, items of everyday use, tools, post-medieval period
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W trakcie badań wykopaliskowych, prowadzonych na 
terenie Twierdzy Wisłoujście w latach 2013 i 2014, pozy-
skano w sumie 1519 przedmiotów bądź ich fragmentów 
wykonanych w całości z surowca metalowego lub posiada-
jących metalowe elementy swej konstrukcji. 

Zdecydowaną większość zbioru (74,6%) stanowią 
przedmioty żelazne, jednak ze względu na panujące na 
terenie Twierdzy specyficzne warunki glebowe, niemal-
że uniemożliwiające zachowywanie się zabytków wyko-
nanych z surowca żelaznego (Arutunow 2015), stan za-
chowania większości z nich jest bardzo zły. Ponadto – są 
to głównie egzemplarze późnonowożytne i współczesne.

Stosunkowo dobrze natomiast zachowują się przed-
mioty wykonane z metali kolorowych, wśród których prze-
ważają zabytki ze stopów miedzi, stanowiące 16,1% bada-
nego zbioru. Większa część z nich to wyroby z mosiądzu. 
W przypadku numizmatów przeważają monety wykonane 
z bilonu – stopu miedzi i srebra. Ponadto odkryto zabytki 
wykonane z ołowiu (głównie pociski broni palnej), z cyny, 
cynku, aluminium, a także srebrne monety.

Ze względu na przeznaczenie, zabytki metalowe zostały 
podzielone na kategorie, takie jak: osprzęt budowlany (1062 
przedmioty, 70% zbioru); osprzęt domowy i przedmioty co-
dziennego użytku (28 przedmiotów, 1,8% zbioru); narzę-
dzia (7 przedmiotów, 0,5% zbioru); numizmaty (67 przed-
miotów, 4,4% zbioru); akcesoria stroju (113 przedmiotów, 
7,4% zbioru); elementy ozdobne (8 przedmiotów, 0,5% zbio-
ru); broń i wyposażenie wojskowe (152 przedmioty, 10% 
zbioru); część rzędu końskiego (0,1% zbioru); półfabryka-
ty i odpady produkcyjne, do których zaliczono bryłki żużlu 
i nieudane wytopy ołowiane (12 sztuk, 0,8% zbioru); a tak-
że przedmioty o nieznanej funkcji, których stan zachowania 
uniemożliwia identyfikację (69 przedmiotów, 4,5% zbioru). 
Numizmatom i militariom poświęcone zostały osobne opra-
cowania (Milejski 2015; Nowak 2015).

Chronologię pozyskanych zabytków metalowych wy-
znaczono od XVI do XX wieku, ze znaczną przewagą 
przedmiotów młodszych.

 
Osprzęt budowlany
Najliczniejszą grupę zabytków, bo obejmującą aż 1062 

sztuki, stanowią przedmioty należące do osprzętu budowla-
nego, w większości zachowane fragmentarycznie. Do katego-
rii tej zaliczone zostały gwoździe, nity, śruby, haki, fragmenty 
okuć, elementy konstrukcyjne drzwi i okien, ruszty piecowe, 
a także przedmioty służące do zabezpieczenia mienia.

Elementy osprzętu budowlanego odkryto w każdym 
z założonych wykopów, a największą ich ilość pozyskano 

Excavations carried out at Wisłoujście Fortress in 2013 
and 2014 led to the recovery of 1519 objects (or fragments 
thereof) made either entirely of metal or featuring metal 
components.

The majority of the assemblage (74.6%) consists of 
iron artefacts, predominately of the post-medieval and 
modern periods; however, because of the prevailing soil 
conditions at the site, which render the survival of iron 
objects virtually impossible (Arutunow 2015), the state 
of most of these finds is very poor.

Conversely, artefacts made of non-ferrous metals 
are relatively well preserved. Those made of copper 
alloys predominate among this subgroup, accounting 
for 16.1% of the entire assemblage. The majority of these 
are brass objects. The numismatic finds are mostly 
coins made from billon – an alloy of copper and silver. 
The metalwork assemblage also includes artefacts made 
of lead (principally bullets for firearms), tin, zinc, and 
aluminium, as well as silver coins.

The artefacts were divided into the following 
functional categories: building fittings, (1062 items, 70% 
of the assemblage); household equipment and items of 
everyday use (28 items, 1.8% of the assemblage); tools 
(7 items, 0.5% of the assemblage); numismatics (67 
items, 4.4% of the assemblage); dress accessories (113 
items, 7.4% of the assemblage); decorative elements (8 
items, 0.5% of the assemblage); weapons and military 
equipment (152 items, 10% of the assemblage); horse-
related equipment (0.1% of the assemblage); product 
blanks and production waste, including lumps of slag 
and unsuccessfully smelted lead (12 items, 0.8% of the 
assemblage); as well as objects of indeterminate function 
which were too poorly preserved to identify (69 items, 
4.5% of the assemblage). The numismatic and military 
finds are discussed in a separate chapter (Milejski 2015; 
Nowak 2015). 

The items in this assemblage date from between the 
16th and 20th centuries, with those of more recent date 
clearly predominant.

 
Building fittings
The vast majority of the metalwork finds – 1062 items 

– are building fittings, most of them extant in fragmentary 
form. This category includes nails, rivets, screws, hooks, 
fragments of hardware fittings, structural components of 
doors and windows, stove grates, and security devices.

Building fittings were discovered in each of the 
excavated trenches, the majority being recovered from 
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na obszarze dawnych zabudowań Szańca Wschodniego 
oraz nieistniejącego obecnie budynku w północno-wschod-
niej części dziedzińca Fortu Carré. Jednak w zdecydowa-
nej większości odkryty tam materiał zabytkowy składał się 
z gwoździ. Najciekawsze przedmioty znaleziono w datowa-
nym na koniec XIX w. zasypisku studni odkrytej przy fron-
towej ścianie domków oficerskich, w pobliżu wjazdu do 
poterny bastionu Furta Wodna.

W sumie znaleziono 960 żelaznych g w o ź d z i . Więk-
szość posiada trzpienie o przekroju czworobocznym i owal-
ne bądź zbliżone do prostokątnych, silnie rozklepane lub 
wypukłe główki. Ponadto znaleziono również egzempla-
rze współczesne o okrągłym przekroju i okrągłej główce 
(ryc. 111:7). Duża część gwoździ zachowała się fragmen-
tarycznie. Wśród kompletnych znalazły się: tzw. g w o ź -
d z i e  s u fi t o w e  (25–50 mm), używane w ciesielstwie 
do różnych robót wykończeniowych (ryc. 111:11); p ó ł -
b r e t n a l e  (50–100 mm) o uniwersalnym zastosowaniu 
(ryc. 111:6); b r e t n a l e  (100–150 mm), używane głów-
nie przy okuciach drzwiowych (ryc. 111:8); a także kilka 
gwoździ, które ze względu na masywność lub długość prze-
kraczającą 150 mm można określić jako s z p e r n a l e , wy-
korzystywane przy stawianiu solidnych konstrukcji z bali 
(ryc. 111:9) (Heurich 1877: 106).

Oprócz gwoździ odkryto 9 n i t ó w,  zarówno żela-
znych, jak i wykonanych z mosiądzu (ryc. 111:12, 14) 
oraz 2 żelazne ś r u b y, w tym jedną z główką uformowaną 
w obręcz (ryc. 111:4).

Ponadto znaleziono także 6 różnego rodzaju h a k ó w 
k o n s t r u k c y j n y c h ,  m.in. hak do ościeżnic (ryc. 111:5) 
(Tajchman 1993: 2).

Większość z 57 pozyskanych o k u ć  to mocno skorodo-
wane, często niewielkie fragmenty żelaznej blachy, których 
stan zachowania uniemożliwia dokładną identyfikację. Nie-
które posiadają otwory na gwoździe mocujące (ryc. 111:2). 

Wśród elementów związanych z konstrukcją drzwi 
i okien wymienić należy znalezisko ozdobnego o b a r t e l a 
– dwuskrzydłowej zakrętki służącej do zamykania skrzydeł 
okiennych (dł. 120 mm) (Tajchman 1990: 30), datowane-
go na XVIII–XIX w. (ryc. 111:1). Obartel posiada central-
ny otwór i dwa profilowane ramiona spłaszczone na koń-
cach. Podobny odkryty został we Wrocławiu (Konczewska, 
Konczewski 2004: 101). Ponadto znaleziono 10 egzem-
plarzy żelaznych mechanizmów zawiasowych (ryc. 111:3,  
15–17). W najlepszym stanie zachowały się 3 z a w i a s y 
pasowe pozyskane w zasypisku studni. Zawiasy te zbudo-
wane są z podłużnej blachy żelaznej, zakończonej tulej-
ką stanowiącą gniazdo dla haka. Najdłuższy (dł. zach. 550 
mm, szer. 32–57 mm) posiada 6 otworów na nity. Dokoła 
pierwszego, w którym wciąż tkwi nit, blacha jest ozdobnie 
rozszerzona. Końcówka nie zachowała się (ryc. 111:15). 
Dwa krótsze zawiasy (dł. 360 mm, szer. 30–55 mm) po-
siadają po 5 otworów na nity. Są ozdobnie ukształtowane, 
zarówno przy tulei, jak i na końcach (ryc. 111:16–17). Je-
den zawias jest wtórnie wygięty pod kątem 90°. Podobne 
mechanizmy zawiasowe są znaleziskami dosyć powszech-
nymi. Stanowią popularny do dziś typ, używany już od cza-
sów średniowiecznych (Trawicka 2010: 95).

the formerly built-up areas of the Eastern Sconce and 
from the no-longer extant building that occupied the 
northeast end of the Fort Carré courtyard, though in the 
case of the latter, nails were the most commonly found 
items. The most interesting artefacts came from the late 
19th-century fill of a well discovered next to the façade 
of the officers’ houses, near the entrance to the postern of 
the Furta Wodna gate.

A total of 960 iron nails were recovered. The majority 
have square shanks and oval or sub-rectangular heads, 
either flat or convex. Contemporary examples with round 
shanks and round heads were also found (Fig. 111:7). 
A large proportion of the nails survive in fragmentary 
form. Complete specimens include: c e i l i n g  n a i l s  (25–
50 mm), used for a wide variety of second-fix joinery tasks 
(Fig. 111:11); w i r e  n a i l s  (50–100 mm), suitable for 
universal use (Fig. 111:6); b o a r d  n a i l s  (100–150 mm), 
used predominantly with door fittings (Fig. 111:8); as well 
as several nails which, in view of their considerable size, 
or length in excess of 150 mm, can be classified as nails 
called in German S p e r n a l e n , used in the construction 
of sturdy log buildings (Fig. 111:9) (Heurich 1877: 106).

Nine rivets were also discovered, including iron and 
brass specimens (Fig. 111:12, 14), as well as two iron 
s c r e w s , one of which has a ring-shaped head (Fig. 111:4).

Further finds include six various types of h o o k s , 
among them a frame hook (Fig. 111:5) (Tajchman 1993: 2).

Most of the 57 excavated fi t t i n g s  are severely 
corroded, often small pieces of sheet iron which are too 
poorly preserved to enable their identification. Some of 
them feature nail holes (Fig. 111:2). 

A noteworthy find among the components associated 
with doors and windows is a decorative window 
fastening in the form of a butterfly turn latch (L 120 mm) 
(Tajchman 1990: 30), dated to the 18th–19th centuries 
(Fig. 111:1). The latch has a central hole and two profiled 
wings with flattened ends. A similar example was found 
in Wrocław (Konczewska & Konczewski 2004: 101). Ten 
iron hinges also came to light (Fig. 111:3, 15–17). The 
best preserved were three strap hinges recovered from 
the fill of a well. These hinges are made from strips of 
sheet iron terminating in a knuckle to accommodate 
a pin. The longest specimen (extant L 550 mm, W 32–
57 mm) has six rivet holes. The metal surrounding the 
first hole (which still retains a rivet) is decoratively flared. 
The tip of the hinge does not survive (Fig. 111:15). Two 
shorter hinges (L 360 mm, W 30–55 mm), each with five 
rivet holes, are decoratively shaped at either end (Fig. 
111:16–17). One hinge is bent at an angle of 90° through 
reuse. Similar types of hinge are a fairly common find, 
and remain popular to this day, having been in use since 
the medieval period (Trawicka 2010: 95).

Other building fittings include a stout iron t i e  b o l t , 
dated to the 18th–20th centuries (Fig. 111:18) and six 
fragments of stove g r a t e s , dated to the late 19th–20th 
centuries (Fig. 111:10). These artefacts were recovered 
from the youngest occupation levels of the Fort Carré 
courtyard.
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Ryc. 111. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, przedmioty metalowe ze stanowiska, wybór: obartel (rys. 1), okucie (rys. 2), 
zawiasy (rys. 3, 15–17), śruba (rys. 4), hak do ościeżnic (rys. 5), gwoździe (rys. 6–9, 11), ruszt (rys. 10.), nity (rys. 12, 14), skobel (rys. 
13), kotwa (rys. 18), rys. Agnieszka Dmitruczuk.

Fig. 111. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12, metal artefacts assortment: handle (draw. 1), fitting (draw. 2), hinges (draw. 3, 15–17), 
bolt (draw. 4), window architrave hook (draw. 5), nails (draw. 6–9, 11), grate (draw. 10), rivets (draw. 12,14), hasp (draw. 13), anchor 
(draw. 18), drawing by Agnieszka Dmitruczuk.
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Do osprzętu budowlanego zaliczono również masywną, 
żelazną k o t w ę , datowaną na XVIII–XX w. (ryc. 111:18) 
oraz 6 fragmentów sztabkowatych r u s z t ó w  piecowych, 
datowanych na koniec XIX–XX wiek (ryc. 111:10). Przed-
mioty te znaleziono w najmłodszych nawarstwieniach 
dziedzińca Fortu Carré.

Przedmioty związane z zabezpieczeniem mienia to 
4 s k o b l e (ryc. 111:13), prostokątny z a m e k  (wymia-
ry 190×96 mm) (ryc. 113:1) oraz owalna k ł ó d k a  (śr. 
48 mm) (ryc. 113:3). Oba wykonane z żelaza mechanizmy 
również znaleziono w zasypisku studni. Zachowały się 
w bardzo złym stanie. Dziurka od klucza kłódki zabezpie-
czona została dodatkowo mosiężną płytką. Owalne kłódki 
znane są z fosy miejskiej we Wrocławiu, zasypanej w poł. 
XIX w. (Konczewska, Konczewski 2004: 177, ryc. 29d).

Ponadto odkryto 2 żelazne k l u c z e  (dł. 71 i 65 mm) 
o owalnych w przekroju trzonkach i charakterystycz-
nym kolanku znajdującym się przy owalnych uchwytach 
(ryc. 113:2). Tylko jeden z kluczy posiada zachowane pióro 
o zębach krawędzi pionowej. Przedmioty pozyskano w war-
stwie z XVIII w., w pobliżu przejazdu z Szańca Wschodniego 
do Fortu Carré. Tego rodzaju klucze występują od początku 
XVII w. (Haisig 1962: 120–121). Podobne odkryte zostały 
również na terenie holenderskiej twierdzy Bourtange, gdzie 
datowano je na XVII–XVIII w. (Meindersma 1993:  94).

Osprzęt domowy i przedmioty 
codziennego użytku
Do osprzętu domowego i przedmiotów codzienne-

go użytku zaliczonych zostało 28 zabytków metalowych. 
Wśród nich znalazły się noże, akcesoria związane ze spo-
żywaniem posiłków, fragmenty przedmiotów związanych 
z oświetleniem, akcesoria krawieckie, a także przedmioty 
związane z rozrywką. W większości są to znaleziska poje-
dyncze, aczkolwiek najwięcej również pozyskano na obsza-
rze dawnej zabudowy Szańca Wschodniego, a także w za-
sypisku studni z dziedzińca Fortu Carré. 

Najliczniejszą grupę stanowią fragmenty niewielkich 
noży. W przypadku czterech egzemplarzy nie zachowały się 
organiczne elementy rękojeści, lecz tylko mocno skorodo-
wane części żelazne. Trzy noże (dł. zach. 115 mm, 93 mm 
i 81 mm) posiadają trzpienie wbijane pierwotnie w rękojeść. 
W największym trzpień przechodzi bezpośrednio w ułamaną 
głownię (ryc. 112:1). Średni nóż, również z ułamaną głownią, 
posiada prostokątną w przekroju nasadę (ryc. 112:2), a nóż 
najmniejszy nasadę owalną, ograniczoną z dwóch stron pier-
ścieniowatymi wypukłościami (ryc. 112:3). Czwarty nóż  
(dł. zach. 123 mm) to egzemplarz z płaską sztabką z otwora-
mi na nity, za pomocą których mocowano okładzinę, wyko-
nywaną zwykle z drewna, kości bądź rogu (ryc. 112:6). Jego 
szczątkowo zachowana głownia przechodzi w prostokątną 
w przekroju nasadę. Ponadto znaleziono dwie rękojeści noży, 
których części żelazne uległy niemal całkowitej korozji. Do-
brze zachowały się natomiast okładziny wykonane z kości 
i drewna. Koniec oraz nasada rękojeści kościanej (dł. 67 mm) 
okute zostały dodatkowo mosiężnymi płytkami. Okładzi-
na mocowana była za pomocą 5 nitów (ryc. 112:7). Ręko-
jeść drewniana posiada zachowane dwa nity (ryc. 112:9).  

Security devices are represented by four h a s p s (Fig. 
111:13), a rectangular l o c k  (dimensions 190×96 mm) 
(Fig. 113:1) and an oval p a d l o c k  (ø 48 mm) (Fig. 113:3). 
The two latter devices, both made of iron, were also 
found in the fill well. They survive in very poor condition. 
They keyhole of the padlock is additionally secured with 
a brass plate. Oval padlocks were recovered from the 
city wall ditch in Wrocław, which was backfilled in the 
mid-19th century (Konczewska & Konczewski 2004: 177, 
ryc. 29d).

Further finds in this group include two iron k e y s 
(L 71 and 65 mm) with oval shanks and a characteristic 
shoulder at the base of the oval bow (Fig. 113:2). Only 
one of the keys has an extant bit with teeth on its vertical 
edge. These items were recovered from an 18th-century 
context near the approach leading from the Eastern 
Sconce to the Fort Carré. This type of key first appeared 
in the early 17th century (Haisig 1962: 120–121). Similar 
examples dated to the 17th–18th centuries were recorded 
at Fort Bourtange in the Netherlands (Meindersma 
1993:94).

Household equipment
and items of everyday use
Twenty-eight metal finds were classified as household 

equipment and objects of everyday use. They include 
knives, kitchen utensils, illumination devices, sewing 
accessories, and leisure-related items. The majority are 
single finds, most of which were discovered in the built-
up area of the Eastern Sconce, and in the backfill of the 
Fort Carré courtyard well. 

K n ives represent the most numerous group of 
finds in this category. In four instances only the heavily 
corroded iron parts of the knife survive, the organic 
components of the handle having perished. Three knives 
(extant L 115 m, 93  mm and 81 mm) are of the whittle 
tang variety. The largest one has a tang which extends 
into the broken blade (Fig. 112:1). The medium knife, 
also with broken blade, is rectangular in cross-section 
at the shoulder (Fig. 112:2), and the smallest knife has 
an oval shoulder bounded on either side by ring-shaped 
plates (Fig. 112:3). The fourth knife (extant L 123 mm) 
has a flat tang with rivet holes for the attachment of 
scales, which were usually made of either wood, bone 
or horn (Fig. 112:6). The partially extant blade extends 
into a rectangular shoulder. Two knife handles were 
also found, the steel components having almost entirely 
corroded away. In contrast, the bone and wooden scales 
survive in good condition. The ends of the bone scales 
(L 67 mm) were fitted with brass plates. The scales were 
attached with five rivets (Fig. 112:7). The wooden handle 
retains two rivets (Fig. 112:9). The ends of both handles 
are flared for both decorative and functional purposes. 
All of the aforementioned knives date from the 16th–
20th centuries. Only one specimen was discovered in the 
courtyard of the Fort Carré. Of the remainder recovered 
from the Eastern Sconce, four were found near the track 
leading to the Fort. The sizes of the recovered knives 
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Końce obu rękojeści są poszerzone, co miało charakter za-
równo ozdobny, jak i funkcjonalny. Datowanie wszystkich 
powyższych noży mieści się w przedziale XVI–XX w. Tylko 
jeden egzemplarz odkryty został na dziedzińcu Fortu Carré. 
Spośród pozostałych z obszaru Szańca Wschodniego aż czte-
ry pozyskano w pobliżu przejazdu do Fortu. Rozmiary znale-
zionych noży mogą sugerować, że pełniły one funkcję stoło-
wą, aczkolwiek niewielkie nożyki mogły być wykorzystywane 
również w wielu innych okolicznościach, łącznie z czynno-
ściami związanymi z rzemiosłem (Neergaard 1987: 51–57; 
Michalik 2007: 43–52). Podobne nożyki znajdywane są po-
wszechnie na wielu stanowiskach. Ich prosta forma pozosta-
wała niezmienna od średniowiecza aż po czasy współczesne. 
Warto jednak zwrócić uwagę, że na innych gdańskich sta-
nowiskach nowożytnych noży z kolcowatym trzpieniem jest 
znacznie mniej od wyraźnie dominujących ilościowo noży ze 
sztabką do rękojeści (Kasprzak 2013: 333).

Poza zwykłymi nożami odkryty został również eg-
zemplarz noża składanego (dł. 90 mm, szer. 18 mm) 
(ryc. 112:8). Znajdował się on w zasypisku studni z koń-
ca XIX w. Niestety, jego części wykonane z surowca żela-
znego uległy niemalże całkowitemu skorodowaniu; nie za-
chował się też ich rdzeń, dlatego nie jest możliwe rozpo-
znanie, czy opisywany nóż był wyposażony w tylko jedną 
głownię, czy był scyzorykiem, posiadającym, oprócz kilku 
głowni, niewielkie funkcjonalne narzędzia, takie jak otwie-
racz do puszek, korkociąg, szydło czy śrubokręt. O ile noże 
składane używane były już od dawna, to niewielkie, wielo-
funkcyjne scyzoryki zaczęto produkować dopiero pod ko-
niec XIX w.  Ze względu na swoją praktyczność wynala-
zek ten został bardzo szybko rozpowszechniony, szczegól-
nie wśród żołnierzy (Victorinox... 2013). Oprawa opisywa-
nego noża zbudowana była z dwóch, szczątkowo zachowa-
nych płytek żelaznych. Do nich za pomocą 3 nitów mosięż-
nych z obu stron narzędzia przymocowana była kościana 
okładzina, która zachowała się tylko z jednej strony. Po-
nadto na jednym końcu narzędzia do żelaznej podstawy 
przymocowane były półkoliste, mosiężne płytki. 

Podobne, fragmentarycznie zachowane noże składane, 
mimo niezachowanych głowni interpretowane przez auto-
rów opracowania jako scyzoryki, pozyskano w wypełnisku 
fosy miejskiej we Wrocławiu (Konczewska, Konczewski 
2004: 166–168, ryc. 18:g i 20:e). Analogiczne zabytki da-
towane na koniec XVIII–XIX w., wyposażone w pojedynczą 
głownię, znane są także z badań prowadzonych w meklem-
burskim mieście Schwerin (Konze, Kühlborn, Samariter 
2009: 528–533, fot. 151:7 i 10 oraz fot. 157:3 i 4). Sie-
dem składanych noży z jedną głownią z XVII–XVIII w. od-
krytych zostało także w trakcie badań twierdzy Bourtange 
(Hasselt, Lenting, Westing 1993: 440–441, ryc. 156–162). 

Z czynnościami związanymi ze spożywaniem posiłków 
można powiązać znalezisko niewielkiej, cynowej ł y ż k i , 
której zachowany w bardzo złym stanie fragment w posta-
ci odłamanego czerpaka (dł. 35 mm, szer. 20 mm) z trój-
kątnym, plastycznym żebrem przy nasadzie trzonka, od-
kryty został na terenie Szańca Wschodniego, w war-
stwie datowanej na XVIII–XIX w. (ryc. 112:11). Czerpak 
ma wydłużony kształt, analogiczny do czerpaków łyżek  

suggest that they may have been used at table, although 
small knives may have been used for a multitude of tasks, 
including craftwork (Neergaard 1987: 51–57; Michalik 
2007: 43–52). Similar knives are commonly found at 
many sites. Their simple form has remained unchanged 
from the medieval period to the present day. It is, 
however, worth highlighting that at other archaeological 
sites in Gdańsk, post-medieval whittle tang knives are 
far less numerously represented than scale tang knives 
(Kasprzak 2013: 333).

In addition to these ordinary knives, a fold ing k n i fe 
(L 90 mm, W 18 mm) was also discovered in a late 19th-
century well fill deposit (Fig. 112:8). Unfortunately, its 
iron parts had almost completely corroded away; no 
core metal components survived, therefore, it is difficult 
to determine whether this knife had only one blade, or 
whether it was a penknife featuring several blades as well 
as small functional tools such as a tin opener, a corkscrew, 
an awl or a screwdriver. Although folding knives had 
been around for a long time, small, versatile penknives 
did not appear until the late 19th century. Because this 
was such a practical invention its use became widespread 
very quickly, especially among soldiers (Victorinox... 
2013). The handle of this particular knife is made up of 
two vestigial iron plates to the sides of which bone scales 
were affixed with three brass rivets (only one of the scales 
survives). Semiciruclar brass plates were also attached to 
the metal base at one end of this tool. 

Similar fragmentarily extant folding knives, 
identified as penknives despite their blades being 
missing, were recovered from the backfill of the city wall 
ditch in Wrocław (Konczewska & Konczewski 2004: 
166–168, ryc. 18:g and 20:e). Analogous finds dated to 
the late 18th–19th centuries, featuring a single blade, 
have also been noted at sites in the Mecklenburg town 
of Schwerin (Konze et al. 2009: 528–533, fot. 151:7 and 
10, fot. 157:3 and 4). Seven single-blade folding knives 
of the 17th–18th centuries were also excavated at Fort 
Bourtange (Hasselt et al. 1993: 440–441, Abb 156–162). 

Kitchen utensils include a small, tin spoon, 
represented by a very poorly preserved fragment of 
broken bowl (L 35 mm, W 20 mm) with a triangular 
raised rib at the base of the handle, which was found on 
the Eastern Sconce, in a context dated to the 18th–19th 
centuries (Fig. 112:11). The bowl is elongated, like that 
of contemporary spoons. Similar 19th-century spoons 
were discovered in Stralsund and Mecklenburg (Ansorge 
2009: Abb 10:12 and 13), and in Wrocław (Konczewska 
& Konczewski 2004: 162–164, ryc. 14–16).

Fragments of two g lass bot t les w ith necks 
featur ing a leaden th read (Fig. 113: 5–6)1, as well as a 
tin screw cap suited to this kind of thread (Fig. 112:12), 
were recovered from 18th-century strata excavated on 
the Eastern Sconce, near the approach leading to the 
Fort Carré. Similar lead or tin bottle necks, as well as 

1 Those fragments of bottles are also disscused in a chapter about 
glass (Szczepanowska 2015)
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Ryc. 112. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, przedmioty metalowe ze stanowiska, wybór: noże (rys. 1–3, 6–9), szydło 
z drewnianą rękojeścią (rys. 4–5), żelazna obsadka świecy (rys. 10), czerpak cynowej łyżki (rys. 11), cynowa nakrętka do butelki (rys. 12), 
naparstek mosiężny (rys. 13), mosiężny odważnik półłutowy (rys. 14), ołowiany pionek (rys. 15), rys. Agnieszka Dmitruczuk.

Fig. 112. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12, metal artefacts assortment: knives (draw. 1–3, 6–9), awl with a wooden handle (draw. 
4–5), iron candle holder (draw. 10), bowl of a tin spoon (draw. 11), tin bottle cap (draw. 12), brass thimble (draw. 13), half-lot brass weight 
(draw. 14), lead pawn (draw. 15), drawing by Agnieszka Dmitruczuk.
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współczesnych. Podobne XIX-wieczne łyżki znalezione 
zostały w Stralsundzie w Meklemburgii (Ansorge 2009:  
ryc. 10:12 i 13) oraz we Wrocławiu (Konczewska, Kon-
czewski 2004: 162–64, ryc. 14–16).

Fragmenty dwóch szklanych, przystosowanych do 
zakręcania b u t e l e k  z  o ł o w i a n y m i  g w i n t a -
m i  (ryc. 113:5–6)1, a także cynową n a k r ę t k ę  do tego 
typu gwintów (ryc. 112:12) znaleziono na terenie Szańca 
Wschodniego w pobliżu przejazdu do Fortu Carré, w war-
stwach XVIII-wiecznych. Podobne ołowiane bądź cynowe 
szyjki butelek, a także luźne znaleziska odpowiednich na-
krętek cynowych odkryte były również na różnych gdań-
skich stanowiskach (Trawicka 2007: 78, ryc. 7; Trawicka 
2010: 103, ryc. 6). Analogiczne szyjki pochodzą także z ba-
dań twierdzy w Bourtange. Butelki z tego typu zamknię-
ciami były używane powszechnie od końca XVII do poł. 
XVIII w. (Hasselt, Lenting, Westing 1993: 442, ryc. 167).

Na obszarze Szańca Wschodniego znaleziono tak-
że prostokątne o k u c i e  n a c z y n i a , wykonane ze sto-
pu miedzi (wymiary 128×45 mm), z wygiętą jedną z dłuż-
szych krawędzi i ośmioma otworami na nity, datowane na 
XVIII w. (ryc. 113:10).

Fragment mosiężnego koniczynowatego uchwy-
tu s z p u n t u  z XVI–XVII w. odkryty został w północno-
wschodniej części dziedzińca Fortu Carré (ryc. 113:7). 
Przedmiot składa się z trzech złączonych ogniw, pomiędzy 
którymi umieszczony został odcisk puncy w kształcie pro-
filu mężczyzny w wysokiej czapce, będący prawdopodob-
nie znakiem producenta2. Podobne znaki umieszczane były 
na kurkach norymberskich (Ansorge 2009: 34, ryc. 29:13). 
Szpunty o analogicznym koniczynowatym kształcie znane są 
z innych gdańskich stanowisk (Kowalski 2005: 231–249).  
Występowały również w miastach holenderskich, o czym 
świadczą znaleziska z Amsterdamu (Baart 1977: 352–
356) czy Deventer (Vermeulen 2002; Bartels 1999: 1042,  
ryc. 90), a także w miastach niemieckich – podobne szpun-
ty odkryto przykładowo w Barntrup (Lukanow 1984: 
268, ryc. 62:3), w Bredenfelde (Schanz 2009: 486–487,  
ryc. 101: 16) i w Jargelin (Schirren 2010: 404, ryc. 182).

Żelazny ł a ń c u c h  wydatowany na XVIII–XIX w. (dł. 
190 mm), znaleziony na terenie Szańca Wschodniego, skła-
da się z dziewięciu omegowatych ogniw i krążka na jednym 
z końców (śr. 20 mm) (ryc. 113:13). Mógł służyć do podwie-
szania metalowego naczynia/kociołka (Egan 2010: 57–60), 
aczkolwiek podobne łańcuchy dołączane bywały również do 
pasów (Konczewska, Konczewski 2004: 104, 188, ryc. 44f).

Jako część oporządzenia domowego uznać można 
przedmioty związane z oświetleniem. Żelazna o b s a d -
k a  ś w i e c y  w formie cylindrycznej, fragmentarycznie za-
chowanej tulei (wys. 44 mm) z kolcem (dł. 63 mm) odkry-
ta została na terenie Szańca Wschodniego (ryc. 112:10). 

1 Zabytki uwzględnione zostały również w znajdującym się w bieżącym 
tomie tekście dotyczącym zbioru szkła (Szczepanowska 2015).

2 Zabytek poddany został badaniom metaloznawczym w oparciu 
o technikę skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Jego 
dokładny skład surowcowy zawiera następujące pierwiastki: Cu 
82.62±0.29%, Zn 12.01±0.23%, Fe 2.40±0.06%, Al 1.16±0.02%, 
Sn 0.86±0.11%, Ni 0.68±0.09%, Si 0.27±0.02% (Ryl 2015).

stray finds of corresponding tin caps, have also been 
discovered at various other sites in Gdańsk (Trawicka 
2007: 78, ryc. 7; Trawicka 2010: 103, ryc. 6). Analogous 
bottle necks were also recorded during excavations at 
Fort Bourtange. Bottles with this type of closure were in 
common use from the late 17th to the mid-18th century 
(Hasselt et al. 1993: 442, Abb 167).

Excavation of the Eastern Sconce also revealed 
a rectangular fit t ing f rom a vessel . Made of copper 
alloy (dimensions 128×45 mm), one of the longer edges 
of this fitting is bent and features eight rivet holes (Fig. 
113:10). This artefact has been dated to the 18th century.

Part of a clover-leaf-shaped brass barrel t a p  k e y 
of 16th–17th-century date was found at the northeast 
end of the Fort Carré courtyard (Fig. 113:7). This item 
is made up of three interconnected links in between 
which is a punched image of a man in a tall hat depicted 
in profile – probably a maker’s mark.2 Similar marks 
feature on barrel taps from Nuremberg (Ansorge 2009: 
34, Abb. 29:13). Taps with analogous clover-leaf-shaped 
keys have also been noted at other sites in Gdańsk 
(Kowalski 2005: 231–249). They also appear in Dutch 
towns, as evidenced by finds from Amsterdam (Baart 
1977: 352–356) and Deventer (Vermeulen 2002; Bartels 
1999: 1042, Abb. 90), and in German towns – analogous 
barrel taps have been found, for example, in Barntrup 
(Lukanow 1984: 268, Abb 62:3), Bredenfelde (Schanz 
2009: 486–487, Abb 101: 16), and Jargelin (Schirren 
2010: 404, Abb. 182).

An iron c h a i n  dated to 18th–19th centuries (L 190 
mm) recovered from the Eastern Sconce consists of nine 
omega-shaped links and a disc at one end (ø 20 mm) (Fig. 
113:13). It may have been used for suspending a metal 
vessel/kettle (Egan 2010: 57–60), although similar chains 
were also sometimes attached to belts (Konczewska & 
Konczewski 2004: 104, 188, ryc. 44f).

Household equipment includes items associated 
with illumination. An iron cand le holder in the form 
of a cylindrical, partially extant, socket (H 44 mm) with 
a spike (L 63 mm) was discovered at the Eastern Sconce 
(Fig. 112:10). This type of holder, used from the medieval 
period up until the 18th century, was either affixed to 
a special wooden shield to make it portable, or could be 
directly wall-mounted (Egan 2010: 142–143). Holders of 
similar design have been found at the Hanseatic city of 
Greifswald in Mecklenburg (Ansorge & Rütz 1998: 305–
306, Abb. 7: 6, 8).

Part of the k nob from a 19th-century oil lamp  
(L 69 mm) was recovered from the fill of the Fort Carré 
courtyard well (Fig. 113:8). Its round end (ø 14 mm) is 
stamped with a cross and the word ‘(…)REIBRENNER’, 
which was the name of a burner manufacturer. At the 

2 This artefact underwent metallographic analysis using scan-
ning electron microscopy (SEM). Its raw material composi-
tion includes the following elements: Cu 82.62±0.29%, Zn 
12.01±0.23%, Fe 2.40±0.06%, Al 1.16±0.02%, Sn 0.86±0.11%, 
Ni 0.68±0.09%, Si 0.27±0.02% (Ryl 2015).
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Tego typu obsadki używane od czasów średniowiecznych 
do XVIII w. mocowano albo do specjalnej drewnianej tar-
czy, którą można było przenosić, albo wbijano je bezpośred-
nio w ścianę (Egan 2010: 142–143). Podobnie zbudowane 
obsadki znane są z hanzeatyckiego miasta Greifswald w Me-
klemburgii (Ansorge, Rütz 1998: 305–306, ryc. 7: 6, 8).

Fragment pokrętła od lampy naftowej (dł. 69 mm) 
z XIX w. odkryto w zasypisku studni z dziedzińca Fortu 
Carré (ryc. 113:8). Na okrągłej końcówce (śr. 14 mm) wy-
bity został krzyżyk i napis (…)REIBRENNER, będący na-
zwą wytwórni palników. Po drugiej stronie wąskiego trzon-
ka z wzdłużnymi wgłębieniami znajdują się dwa niewiel-
kie, słabo zachowane kółka zębate. 

Z czynnościami związanymi z szyciem i naprawą odzieży 
powiązać można znalezisko mosiężnego naparstka otwarte-
go oraz szydła. Odlany z mosiądzu n a p a r s t e k  otwarty 
(wys. 13 mm, śr. 19 i 13 mm) odkryty został w datowanym 
na przełom XVI i XVII w. zasypisku małej piwniczki, we-
wnątrz jednego z domków oficerskich (ryc. 112:13). W dol-
nej i górnej części umieszczone zostały listwy plastyczne 
z ozdobnym perełkowaniem. Tworzące cztery zwoje wgłę-
bienia, znajdujące się w środkowej części naparstka, wyko-
nane zostały za pomocą grzebykowatego narzędzia o trój-
kątnie zakończonych ząbkach. Na granicy dolnej listwy 
i przestrzeni z wgłębieniami odciśnięto niewielki stempel 
przypominający małą literę „e”. Naparstki otwarte, inaczej 
nazywane pierścieniowymi, stosowane były zwykle w kra-
wiectwie ciężkim, polegającym na szyciu twardych materia-
łów, jak skóra czy płótno (Baart 1977: 125). Naparstki są 
stosunkowo częstymi znaleziskami na wielu stanowiskach 
nowożytnych. Były również znajdowane podczas wcze-
śniejszych badań Twierdzy Wisłoujście (Kasprzak 2005: 
370). Podobne okazy nowożytnych naparstków wystąpiły 
także na innych gdańskich stanowiskach. Wśród 118 na-
parstków datowanych na XVI do XVII w., pozyskanych przy  
ul. 3 Maja, odkryto niemalże identyczne okazy otwarte 
o trójkątnych wgłębieniach, określone w opracowaniu jako 
typ IIIA. Ponadto na niektórych znalezionych na tym sta-
nowisku naparstkach również wystąpiły sygnatury literowe. 
Duża część zabytków także zdobiona była za pomocą listew 
plastycznych (Wołyńska 2013: 141–144, ryc. 4–8). Podob-
nie zdobiony okaz znaleziony został również w Gdańsku na 
stanowisku Hala Targowa (Trawicka 2007: 79–80, ryc. 10), 
gdzie poprzez holenderskie analogie, w tym również odkry-
te w trakcie badań wspomnianej twierdzy w Bourtange, jego 
chronologię określono na okres 2. poł. XVI–XVIII w. (Baart 
1977: 145–147, ryc. 144–149; Hasselt, Lenting, Westing 
1993: 403–406, ryc. 3–15). 

S z y d ł o  znalezione zostało w zasypisku studni z koń-
ca XIX w. Zachowało się w formie drewnianego uchwytu 
(dł. 71,5 mm) o przekroju prostokątnym (ryc. 112:5), a tak-
że odłamanej butelkowatej nasady z żelaznym, prostokąt-
nym w przekroju ostrzem (dł. 39 mm) (ryc. 112:4). Mało 
poręczny kształt uchwytu oraz ogólna delikatność zabyt-
ku może sugerować, że nie było to narzędzie profesjonal-
ne. Różnokształtne, drewniane uchwyty szydeł wraz z me-
talową nasadą odkryte zostały również w trakcie badań 
twierdzy Bourtange, gdzie datowano je na XVII–XVIII w. 
(Lenting 1993: 518, ryc. 99–100).

other end of a narrow, longitudinally grooved spindle are 
two small, poorly preserved sprockets. 

An open thimble made of brass and an awl were 
classified as implements associated with sewing and 
clothes repairs. The cast brass open thimble (H 13 mm, 
ø 19 and 13 mm) was discovered in the backfill of 
a small late 16th-/early 17th-century cellar of one of the 
officers’ houses (Fig. 112:13). The top and bottom of the 
thimble feature a decorative pearled border. A spiralling 
line forming four rows of pits around the middle of the 
thimble was made using a toothed implement with 
triangular tips. A small stamp reminiscent of the letter 
‘e’ features at the juncture of the lower border and the 
pitting. Open thimbles, also known as sewing rings, 
were typically used for heavy-duty sewing of tough 
materials, such as leather or canvas (Baart 1977: 125). 
Thimbles are relatively frequent finds at many post-
medieval sites. They were also encountered during 
earlier excavations at Wisłoujście Fortress (Kasprzak 
2005: 370). Similar specimens of post-medieval 
thimbles have also been recorded at other sites in 
Gdańsk. The 118 thimbles dated to between the 16th 
and 17th centuries recovered from excavations at the 
3-go Maja site included practically identical examples 
of open thimbles with triangular pitting, identified 
in the finds report as type IIIA. Some of the thimbles 
recovered from this site also featured single-letter 
makers’ marks, and many of them were decorated with 
raised borders (Wołyńska 2013: 141–144, ryc. 4–8). 
A similarly decorated specimen was also found in 
Gdańsk at the Hala Targowa site (Trawicka 2007: 79–
80, ryc. 10). Using Dutch analogies, including examples 
found at the previously mentioned Fort Bourtange, it 
was dated to between the latter half of the 16th and 
the 18th century (Baart 1977: 145–147, Abb. 144–149; 
Hasselt et al. 1993: 403–406, Abb 3–15). 

An a w l  was discovered in the backfill of a late 
19th-century well. It survives in the form of a wooden 
handle (L 71.5 mm) of rectangular cross-section (Fig. 
112:5), and a broken, bottle-shaped base with an iron 
blade which is rectangular in cross-section (L 39 mm) 
(Fig. 112:4). The awkward shape of the handle and the 
generally delicate nature of this artefact suggest that this 
was not a professional tool. Variously shaped wooden 
handles of awls, complete with metal base, also came to 
light during excavations at Fort Bourtange, where they 
were dated to the 17th–18th centuries (Lenting 1993: 
518, Abb. 99–100).

Items of everyday use include two fragments of a small 
brass c o r n e r p i e c e  in the form of a metal strip bent 
at an angle of 90° (W 6 mm, L of ends 28 and 54 mm) 
(Fig. 113:11). It has seven extant rivet holes. This type 
of fitting may have served as the cornerpiece of a small 
wooden trinket box or a book cover. It was recovered from 
a deposit dated to the 17th–18th centuries excavated on 
the Eastern Sconce, where a T-shaped b o o k  c l a s p  was 
also found, made from a piece of sheet metal (L 48 mm, 
W 9 mm), partly embellished with engraved decoration 
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Ryc. 113. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, przedmioty metalowe ze stanowiska, wybór: zamek (fot. 1), klucze (fot. 2), 
kłódka (fot. 3), podkowa (fot. 4), ołowiane gwinty butelek (fot. 5–6), szpunt (fot. 7), pokrętło od lampy naftowej (fot. 8), część przykrywki 
fajki (fot. 9), okucie naczynia (fot. 10), okucie narożne księgi bądź szkatułki (fot. 11), klamra księgi (fot. 12), łańcuch (fot. 13), fot. Patryk 
Muntowski.

Fig. 113. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12, metal artefacts assortment: lock (photo 1), keys (photo 2), padlock (photo 3), horseshoe 
(photo 4), lead bottle threads (photos 5–6), peg (photo 7), kerosene lamp knob (photo 8), part of pipe’s lid (photo 9), vessel’s fitting 
(photo 10), corner ferrule of a book or a chest (photo 11), book’s buckle (photo 12), chain (photo 13), photo by Patryk Muntowski.
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Do przedmiotów związanych z życiem codziennym nale-
ży wliczyć dwa fragmenty niewielkiego mosiężnego o k u c i a 
n a r o ż n e g o  w formie blaszki zgiętej pod kątem 90° (szer. 
6 mm, dł. ramion 28 i 54 mm) (ryc. 113:11). Okucie posia-
da 7 zachowanych otworów na nit. Tego rodzaju okucia mo-
gły być między innymi elementami niewielkich drewnianych 
szkatułek bądź ksiąg. Odkryte zostało w warstwie datowanej 
na XVII–XVIII w. na obszarze Szańca Wschodniego, gdzie 
znaleziono również T-kształtną k l a m r ę  k s i ę g i  w postaci 
blaszki (dł. 48 mm, szer. 9 mm), ornamentowanej częściowo 
rytowaniem w postaci przylegających do siebie równoległo-
boków (ryc. 113:12). Jej przeciwległy do haczyka koniec zdo-
bią dwa profilowane ramiona. Klamra posiada trzy otwory na 
nity umiejscowione przy ramionach. W jednym z otworów 
zachował się nit. Takie klamry używane były powszechnie od 
XVI w. (Adler 2010: 129). Podobne egzemplarze odkryto na 
terenie twierdzy Bourtange (Hasselt, Lenting, Westing 1993: 
441, ryc. 163), we Wrocławiu (Konczewska, Konczewski 
2004: 195, ryc. 47h), a także w meklemburskich miastach – 
w Stralsundzie (Ansorge 2009: 34–35, ryc. 29: 4, 5) i w Pa-
sewalk (Adler, Ansorge 2006: 166–170, ryc. 10).

Z odbywającym się na terenie Twierdzy handlem, bądź 
innymi zajęciami, do których wykorzystywana mogła być 
waga szalkowa, powiązać można znalezisko mosiężne-
go odważnika półłutowego w formie krążka (śr. 17,5 mm,  
gr. 3,5 mm) (ryc. 112:14). Zabytek odkryty został w północno-
zachodniej części dziedzińca Fortu Carré, w kontekście relik-
tów budynku, który powstał pod koniec XVIII w., w warstwie 
będącej podstawą zniszczonego pieca z XIX–XX w. Z jednej 
strony na powierzchni odważnika wybito oznaczenie wagi – 
½ L. Zabytek waży 7,31 g. Odnosi się do jednostki łuta pru-
skiego wynoszącego w przełożeniu 14,62 g, używanego w la-
tach 1817–1858, do czasów reformy jednostek miar (Wein-
trit 2010: 143–144, 153). Odważniki były także znajdywane 
na terenie twierdzy Bourtange (Houben 1993: 498, ryc. 3–4).

We wspomnianym już wielokrotnie zasypisku studni 
z końca XIX w. odkryty został również przedmiot związany 
z rozrywką, w postaci ołowianego p i o n k a  (wys. 21 mm) 
(ryc. 112:15). Jego czubek spłaszczono z dwóch stron, co 
czyniło pionek łatwiejszym do uchwycenia i przesunięcia 
na planszy. Podobne pionki mogły być używane przy wie-
lu rodzajach gier planszowych, włącznie z powszechnie 
znanymi już w średniowieczu i popularnymi nawet w cza-
sach współczesnych grami, takimi jak np. gra w szachy czy 
młynek (Krygier, Molenda 1978: 422). Wśród gier plan-
szowych grywanych chętnie pod koniec XIX w. wspomnieć 
można grę w „wojnę”, odnoszącą się do wojny francusko-
pruskiej z 1870 r. (Winiarz 2010: 104).

Na terenie Szańca Wschodniego, w warstwie datowa-
nej na XIX w. odkryta została dolna część w i e c z k a  f a j -
k i  (śr. 29 mm) (ryc. 113:9). Wykonany z mosiężnej blasz-
ki element zdobiony jest na wąskiej powierzchni bocznej 
ornamentem roślinnym. Posiada trzy tulejki zawiasowe do 
mocowania wieczka3. Metalowa pokrywka fajki ze zdobio-
ną przestrzenią boczną znaleziona została także w fosie 
miejskiej we Wrocławiu (Konczewska, Konczewski 2004: 
106, 198, ryc. 50f).

3 Zabytek potraktowany został szerzej w bieżącym tomie w tekście 
poświęconym fajkom  i jej elementom (Dąbal 2015).

taking the form of a series of adjoining parallelograms 
(Fig. 113:12). Two profiled terminals with three rivet 
holes next to them feature at the opposite end to the 
hook. A rivet survives in one of the holes. Clasps of this 
type were widely used from the 16th century onwards 
(Adler 2010: 129). Similar specimens have been found 
at Fort Bourtange (Hasselt et al. 1993: 441, Abb. 163), 
in Wrocław (Konczewska & Konczewski 2004: 195, ryc. 
47h), and in other Mecklenburg towns – in Stralsund 
(Ansorge 2009: 34–35, Abb. 29: 4, 5) and in Pasewalk 
(Adler & Ansorge 2006: 166–170, Abb. 10)

A disc-shaped ½-lot brass w e i g h t  (ø 17.5 mm, T 
3.5 mm) found at the fortress is probably attributable 
to on-site trade or other activities that required the use 
of a balance (Fig. 112:14). This artefact was discovered 
at the northwest end of the Fort Carré courtyard, within 
the remains of a building raised in the late 18th century, 
in a context representing the base of a stove dating from 
the 19th–20th centuries. The weight is stamped ‘½ L’ on 
one face to indicate its weight, which amounts to 7.31 g. 
The ‘L’ refers to a unit of weight known as a Prussian 
lot – the equivalent of 14.62 g – which was used during 
the period from 1817 to 1858, up until the time when 
weights and measures were reformed (Weintrit 2010: 
143–144, 153). Weights were also recovered from the 
Fort Bourtange excavations (Houben 1993: 498, Abb. 
3–4).

The late-19th century well backfill already mentioned 
on numerous occasions also yielded a leisure-related 
item in the form of a lead gaming piece (H 21 mm) (Fig. 
112:15). Its tip is flattened on two sides, which would have 
made it easier to grasp and move across a board. Similar 
gaming pieces could have been used in a variety of 
board games, including ones which were already widely 
played in the medieval period and remained popular 
in the modern era, such as chess or Nine Men’s Morris 
(Krygier & Molenda 1978: 422). Well-liked board games 
of the late 19th century included a war game known as 
Kriegsspiel, inspired by the Franco-Prussian War of 1870 
(Winiarz 2010: 104).

A stratum dated to the 19th-century excavated on the 
Eastern Sconce revealed the lower section of a tobacco 
pipe l id (ø 29 mm) (Fig. 113:9). Made of sheet brass, 
a narrow strip of its side wall is decorated with a plant 
motif. It features three hinge knuckles by means of 
which the lid was attached3. A metal tobacco pipe lid 
with decorated side was also recovered from the city wall 
ditch in Wrocław (Konczewska & Konczewski 2004: 106, 
198, ryc. 50f).

Items of everyday use dating from the first half of 
the 20th century were also found at Wisłoujście, such 
as part of a paintbrush (the bristles of which were bound 
by a sheet metal ring), the base of a lead toy soldier, and 
a steel pot lid with a white-painted handle.

3 This tobacco pipe lid is also disscused in a chapter about pipes 
(Dąbal 2015).
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Tools
Seven artefacts were classified as tools. They are as 

follows:
An iron axe with a surviving piece of wooden haft 

(Fig. 114:2). It has a pronounced asymmetrical blade 
known as a beard (L 168 mm). A maker’s mark in the 
form a three-leaved clover within a horseshoe features 
on the shoulder of the axe head. This artefact probably 
dates from the 16th–18th centuries. It was discovered 
at the southwest end of the Eastern Sconce, near the 
Wiślany Bastion. This type of axe, which could been 
used as both a tool and a weapon, is a type IXa according 
to Marian Głosek’s typology, broadly dated to between 
the 14th century and the post-medieval period. Similar 
specimens have been found, for example, in Gdańsk 
(Rapiejko 2013: 120, ryc. 12: 5), in 15th–18th-century 
deposits excavated in Chełmno (Głosek 1996: 42–43), as 
well as in Wrocław’s city wall ditch, which was backfilled 
in the mid-19th century (Konczewska & Konczewski 
2004: 90, 149, ryc. 1:d).

The late 19th-century well fill already mentioned on 
numerous occasions also yielded the severely corroded 
top section of a s h o v e l  b l a d e  (W 17.5 cm, L 12.5 cm) 
with a partially extant socket (L 8 cm) for a wooden 
handle (Fig. 114:1). The blade narrows slightly towards 
the cutting edge, suggesting that it may originally have 
been shield-shaped (with a pointed tip). One rivet hole is 
visible in the socket. 

The same context also contained a stoutly 
proportioned iron h o o k  (L 18.6 cm), the tip of which 
does not survive (Fig. 114:3). The hook has a socket 
(ø 23 mm) designed to take a wooden handle. Tools 
taking the form a hook of this sort, mounted on a long 
stick, were used for raising buckets of water from wells 
(Lenting 1993: 516–517, Abb. 93–96). Therefore, it is 
probably no coincidence that this particular hook was 
discovered in a well. Shovel blades, axes and bucket 
hooks were also excavated at Fort Bourtange (Lenting 
1993: 504–517).

Eighteenth-century metalworking tools in the guise 
of iron p i n c e r s  (L 158 mm) with square shoulders, 
flattened at the point where they are connected by 
a round-headed rivet (Fig. 114:7), as well as a small iron 
anv i l (dimensions 59×39×15 mm) with a horn (L 95 
mm) (Fig. 114:8) were discovered at the eastern end of the 
Eastern Sconce, on the formerly built-up site alongside 
the Świński Łeb Bastion. Pincers and small anvils were 
essential tools in 18th-century metalworking workshops, 
as evidenced by pictures of them in handbooks of the 
day (Haising 1962: ryc. 4). Historical sources record that 
there was a metalworking site at Wisłoujście Fortress 
(Chodyński 2000: 91).

Other tools found at the fortress include a 20th-
century drill and an auger.

Ponadto odkryto również przedmioty codziennego 
użytku z 1. poł. XX w., takie jak fragment pędzla, które-
go włosie spięte było obręczą w formie metalowej blaszki, 
podstawę ołowianego żołnierzyka, a także stalową pokryw-
kę garnka z malowanym na biało uchwytem.

Narzędzia
Jako n a r z ę d z i a  określono 7 przedmiotów. Żela-

zna s i e k i e r a  z zachowanym fragmentem drewnianego 
drzewca (ryc. 114:2) posiada asymetryczne, mocno wycią-
gnięte w dół ostrze z tzw. brodą (dł. 168 mm). W miejscu 
przejścia żeleźca w nasadę umieszczono gmerk w postaci 
trójlistnej koniczyny w podkowie. Zabytek prawdopodob-
nie pochodzi z XVI–XVIII w. Odkryty został w południowo-
zachodniej części Szańca Wschodniego, w pobliżu Bastio-
nu Wiślanego.  Tego typu siekiery, mogące pełnić zarówno 
funkcję narzędzia, jak i broni, określone zostały przez Ma-
riana Głoska jako typ IXA, datowany szeroko od XIV w. aż 
do czasów nowożytnych. Podobne egzemplarze odkryte zo-
stały przykładowo w Gdańsku (Rapiejko 2013: 120, ryc. 
12:5), w Chełmnie, w nawarstwieniach z XV–XVIII w. (Gło-
sek 1996: 42–43), a także w zasypanej w poł. XIX w. fosie 
miejskiej we Wrocławiu (Konczewska, Konczewski 2004: 
90, 149, ryc. 1:d).

W datowanym na koniec XIX w., wielokrotnie wspo-
mnianym zasypisku studni znaleziono mocno skorodowaną 
górną c z ę ś ć  p i ó r a  ł o p a t y  (szer. 17,5 cm, dł. 12,5 cm) 
z fragmentarycznie zachowaną tuleją (dł. 8 cm) do osadze-
nia na drewnianym trzonku (ryc. 114:1). Pióro zwęża się 
nieznacznie w kierunku sztychu, przez co można przypusz-
czać, że pierwotnie miało kształt tarczowaty (ze szpicowa-
tym sztychem). W tulei widoczny jest jeden otwór na nit. 

W tej samej warstwie odkryto również masywny żela-
zny h a k  (dł. 18,6 cm) (ryc. 114:3). Koniec kolca nie za-
chował się. Hak posiada tuleję (śr. 23 mm) przystosowa-
ną do osadzenia na drewnianym trzonku. Narzędzi w po-
staci takich właśnie haków osadzonych na długich kijach 
używano do wyciągania ze studni wiader z wodą (Lenting 
1993: 516–517, ryc. 93–96). Nie bez znaczenia wydaje się 
być w tym przypadku fakt odkrycia opisywanego haka wła-
śnie w studni. Pióra łopat, siekiery i haki do wiader znajdy-
wane były również w kontekście twierdzy Bourtange (Len-
ting 1993: 504–517).

XVIII-wieczne narzędzia kowalsko-ślusarskie w po-
staci żelaznych o b c ę g ó w  (dł. 158 mm), z ramionami 
o przekrojach czworobocznych, spłaszczonymi w miejscu 
łączenia nitem o owalnych główkach (ryc. 114:7), a także 
w postaci niewielkiego żelaznego k o w a d e ł k a  (wymiary 
59×39×15 mm) z kolcem (dł. 95 mm) (ryc. 114:8) od-
kryto we wschodniej części Szańca Wschodniego, w miej-
scu zabudowań, istniejących dawniej przy bastionie Świń-
ski Łeb. Obcęgi i niewielkie kowadełka były niezbędnymi 
narzędziami w XVIII-wiecznych warsztatach ślusarskich, 
o czym świadczą ich przedstawienia w ówczesnych pod-
ręcznikach (Haising 1962: ryc. 4). Źródła historyczne do-
wodzą, że na terenie Twierdzy Wisłoujście funkcjonował 
warsztat ślusarski (Chodyński 2000: 91).

Do odkrytych narzędzi zaliczyć można również XX-
wieczne wiertło oraz świder.
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Ryc. 114. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, przedmioty metalowe ze stanowiska, wybór: łopata (rys. 1), siekiera (rys. 2), 
hak do wyciągania wiader ze studni (rys. 3), podkówki do butów (rys. 4, 6), podkowa końska (rys. 5), obcęgi (rys. 7), kowadełko (rys. 8), 
rys. Agnieszka Dmitruczuk.

Fig. 114. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12, metal artefacts assortment: shovel (draw. 1), axe (draw. 2), hook used for pulling buckets 
out of a well (draw. 3), horseshoe shaped boot hobnails (draw. 4, 6), horseshoe (draw. 5), pincers (draw. 7), small anvil (draw. 8), drawing 
by Agnieszka Dmitruczuk.
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Akcesoria stroju
Spośród 113 fragmentów metalowych zabytków zwią-

zanych ze strojem aż 64 stanowią g u z i k i , z czego 11 eg-
zemplarzy to guziki mundurowe4. Pojedyncze egzemplarze 
elementów związanych ze strojem odnajdywane były na te-
renie całej Twierdzy. Najwięcej, bo aż 52 sztuki, z czego 
większość to przedmioty XVIII-wieczne, odkryto w miej-
scu dawnych zabudowań Szańca Wschodniego, w pobli-
żu Bastionu Świński Łeb. Większość elementów stroju  
z XIX–XX w. odkrytych zostało na terenie Fortu Carré, 
głównie w zasypisku studni.

Wszystkie okazy niemundurowych guzików pozyska-
ne w trakcie badań mają okrągły kształt. Wśród zabyt-
ków datowanych na XVIII w. pod względem formy wyróż-
nić można płaskie lub płasko-wypukłe mosiężne guziki  
(śr. 14–22 mm), jakich znaleziono w sumie 17 egzem-
plarzy, z powierzchnią gładką bądź zdobioną ornamen-
tem kwiatowym albo geometrycznym, czasami wzboga-
conym plastyczną, centralnie umiejscowioną wypustką 
(ryc. 115:1–7). Można wyróżnić też mosiężne guziki typu 
„grzybek” – puste w środku (śr. 14–20 mm) – 4 egzem-
plarze (ryc. 115:8), niewielkie mosiężne guziki półkuliste  
(śr. 11 mm) – 2 egzemplarze (ryc. 115:9), a także jeden nie-
zdobiony płaski guzik ołowiany (śr. 19 mm) (ryc. 115:10) 
(Bailey 2004: 43 i n.). Wszystkie wyżej opisane guziki mo-
cowane były do odzieży za pomocą drucianego uszka bądź 
sztabki, które jednak nie we wszystkich przypadkach za-
chowały się. Pokaźny zbiór guzików z uszkiem bądź sztab-
ką odkryto w fosie miejskiej we Wrocławiu (Konczewska, 
Konczewski 2004: 105–106, 192–193, ryc. 44–45). 

Ponadto w warstwach XVIII-wiecznych pozyskano 4 
płasko-wypukłe guziki drewniane (śr. 18–28 mm) z pię-
cioma otworami do przyszywania do odzieży, na które na-
łożona była wykonana ze stopu miedzi ozdobna blaszka – 
gładka bądź z tłoczonym ornamentem5 (ryc. 115:11–12).

Trzy półkuliste cynowo-ołowiane guziki (śr. 10–
12  mm), mocowane za pomocą uszka, datować można 
na XVIII–XIX w. (ryc. 115:13–14).

Wśród zabytków XIX-wiecznych znalazły się 4 cyno-
wo-ołowiane, płaskie guziki (śr. 16–19 mm), z czterema 
otworami, zdobione wgłębieniem przykrawężnym po stro-
nie zewnętrznej (ryc. 115:15–16), dwa gładkie mosięż-
ne guziki mocowane za pomocą uszka – jeden wklęsły  
(śr. 20 mm) (ryc. 115:17) i jeden płaski (śr. 22 mm), od 
strony wewnętrznej posiadający sygnaturę producenta 
w postaci wieńca z napisem M3KTHP (ryc. 115:18); a tak-
że niewielki, wykonany ze szkła półkulisty guzik kamea  
(śr. 17 mm), koloru ciemnobrązowego, z wyobraże-
niem profilu mężczyzny, wyposażony w mosiężne uszko 
(ryc. 115:19).

Najmłodsze guziki, wykonane głównie z cynku bądź 
aluminium, pochodzą z wieku XX. Są to egzemplarze 
z czterema otworami – płaskie bądź tłoczone z podniesio-
nymi brzegami (ryc. 115:20–21). 

4 Guziki mundurowe opracowane zostały osobno wraz z bronią 
i wyposażeniem wojskowym, a także pozostałymi elementami stroju 
mundurowego w tekście poświęconym militariom (Nowak 2015).

5 Warto wspomnieć, że w trakcie badań pozyskano także piąty analo-
giczny, drewniany guzik pozbawiony jednak mosiężnej nakładki.

Dress accessories
Among the 113 fragments of metal dress accessories 

64 are but tons, of which 11 are uniform buttons.4 
Solitary specimens of dress accessories were discovered 
across the whole of the fortress site. The greatest number 
– 52 in total, most of them dating from the 18th century 
– were found at the site on the Eastern Sconce, near the 
Świński Łeb Bastion, formerly occupied by buildings. 
The majority of 19th–20th-century dress accessories 
were discovered within the Fort Carré, principally in the 
backfill of the courtyard well. 

All of the excavated buttons which did not come 
from uniforms are circular. Of those dated to the 18th 
century, 17 are flat or plano-convex brass buttons (ø 14–
22 mm) which are either plain or decorated with floral or 
geometric motifs, sometimes embellished with a central 
raised pellet (Fig. 115:1–7). Other forms include hollow, 
domed buttons (ø 14–20 mm), also made of brass (of 
which four specimens were found) (Fig. 115:8), small 
brass hemispherical buttons (ø 11 mm) – two specimens 
(Fig. 115:9), and one plain, flat button made of lead 
(ø 19 mm) (Fig. 115:10) (Bailey 2004: 43 ff.). All of these 
buttons were attached to clothing by means of a wire 
loop or shank, which, however, does not survive in all 
instances. An impressive assemblage of buttons with 
wire loops and shanks was recovered from Wrocław’s 
city wall ditch (Konczewska & Konczewski 2004: 105–
106, 192–193, ryc. 44–45). 

Excavation of 18th-century contexts revealed four 
plano-convex wooden buttons (ø 18–28 mm) featuring 
five stitch holes, capped with a piece of ornamental sheet 
copper alloy – either plain or with embossed decoration 
(Fig. 115:11–12).5

The assemblage also includes three hemispherical 
pewter buttons (ø 10–12 mm) with attachment loops, 
datable to the 18th–19th centuries (Fig. 115:13–14).

The 19th century is further represented by: four flat 
pewter buttons (ø 16–19 mm), each of which has four 
stitch holes and is decorated by a groove around the 
perimeter of its upper face (Fig. 115:15–16); two plain 
brass buttons with attachment loops – one concave 
(ø 20 mm) (Fig. 115:17) and one flat (ø 22 mm) with 
a maker’s mark on the underside in the form of a wreath 
and the letters ‘M3KTHP’ (Fig. 115:18); and a small, dark 
brown, hemispherical glass cameo button (ø 17 mm) 
depicting a man’s head in profile, and provided with an 
attachment loop (Fig. 115:19).

The most recent buttons in this assemblage are made 
of lead or aluminium and date from the 20th century. 
They feature four stitch holes and are either flat or 
stamped with raised edges (Fig. 115:20–21). 

In addition to the buttons, another type of clothes 
fastener was found in the form of a decorative, openwork 

4 Uniform buttons, as well as other elements of military dress, are 
discussed in the report on Militaria (Nowak 2015).

5 A similar fifth wooden button was also recovered during the 
course of excavation; however, this specimen did not have a cop-
per cap.
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Poza guzikami znaleziono również inny przedmiot 
używany do spinania odzieży, w postaci ozdobnej, ażu-
rowej h a f t k i  z ogniwkiem, wykonanej z mosiądzu 
(dł. 20,5 mm) (ryc. 115:22). Plastyczne zdobienie znajduje 
się tylko po jednej jego stronie. Znaleziony został w pobliżu 
przejazdu do Fortu Carré. Trzy podobne ażurowe haftki po-
zyskano w trakcie badań Hali Targowej w Gdańsku, gdzie 
datowano je na XVI–XVII w. (Trawicka 2007: 96, ryc. 22).

Na terenie Twierdzy odkryto w sumie 9 s p r z ą c z e k . 
Trzy z nich to żelazne sprzączki o ramach zbliżonych kształ-
tem do prostokąta (wymiary 40,5×25 mm, 38,5×33,5 mm 
i 33×30 mm), datowane na XVII–XVIII w. (ryc. 115:24–26).  
Dwie sprzączki posiadają zachowane kolce. Z trzeciego 
kolca zachował się jedynie fragment haczyka mocującego 
na osi sprzączki. Przeciwległy do osi bok jednej ze sprzą-
czek owinięty został cienką żelazną blaszką. Analogicznie 
datowaną sprzączkę z owijką wokół jednego z boków od-
kryto na terenie twierdzy Bourtange (Hasselt, Lenting, 
Westing 1993: 409).

Ponadto znaleziono dwie mosiężne ósemkowa-
te sprzączki o podwójnych ramach (wymiary 25×21 mm 
i 32×30 mm) (ryc. 116:1–2). Takich sprzączek używano 
powszechnie do zapinania butów bądź pasków ostróg. Przy 
większej zachowała się owinięta wokół osi blaszana skuw-
ka (dł. 22 mm) z otworem na nit mocujący. Sprzączka ta 
posiada dwie ozdobne wypustki na przedłużeniu osi. Ana-
logicznie ukształtowane sprzączki były bardzo popularne 
w szczególności w XVI–XVII w. (Whitehead 1996: 50–54). 
Podobne sprzączki znajdywane były również na stanowi-
skach gdańskich w warstwach datowanych na XV–XVII w. 
(Trawicka 2007: 94–95, ryc. 20: 1919, Trawicka 2010: 
113–114, ryc. 114: 1961). Analogiczny egzemplarz odkry-
ty został w datowanym na 1. poł. XVI w. zasypisku piwnicy 
ratusza puckiego (Starski 2009: 321 i 331, ryc. 1:3). 

Również używane do butów były też dwie mosiężne 
sprzączki z tulejami na oś, datowane na XVIII w. Pierw-
sza to wygięta, prostokątna, ażurowa sprzączka (wymia-
ry 35×30 mm), z sześcioma ozdobnymi otworami i pla-
stycznym, roślinnym ornamentem (ryc. 116:5). Tuleje na 
oś umiejscowione są od strony spodniej w części środ-
kowej ramy. Podobną sprzączkę odkryto we Wrocławiu 
(Konczewska, Konczewski 2004: 187, ryc. 39l). Druga to 
sprzączka o kształcie tzw. cooking pot (z osią węższą od po-
zostałych boków ramy), posiadająca podwójny kolec oraz 
dwie tulejki na oś umiejscowione przy najkrótszym boku 
ramy (wymiary 33×26 mm) (ryc. 116:4). Tego typu sprzą-
czek używano od lat 20. XVIII w. (Whitehead 1996: 103). 
W trakcie badań osobno odkryto podwójny kolec, który 
również mógł być częścią tego rodzaju sprzączki. 

Ponadto znaleziono wykonane z mosiądzu przedmio-
ty datowane na XVIII–XIX w., w postaci sprzączki o dwu-
dzielnej ramie w kształcie prostokąta o zaokrąglonych ro-
gach (wymiary 28×23 mm), odkrytej wraz z drucianym 
kolcem i trzema ogniwami (śr. 19–20 mm) (ryc. 116:3), 
a także w postaci ramy sprzączki w kształcie przekrzywio-
nego prostokąta (wymiary 24×33 mm) (ryc. 116:6).

Poza jednym z egzemplarzy żelaznych z dziedzińca For-
tu Carré, wszystkie z wyżej opisanych sprzączek odkryte 
zostały na terenie Szańca Wschodniego.

brass hook and eyelet (L 20.5 mm) (Fig. 115:22). Only 
one side is decorated. This item was found near the 
track leading to the Fort Carré. Three similar openwork 
hooks dated to the 16th–17th centuries were recovered 
from excavations at the Hala Targowa (Market Hall) in 
Gdańsk (Trawicka 2007: 96, ryc. 22).

A total of nine b u c k l e s  came to light at the fortress 
site. Three of these are iron buckles with sub-rectangular 
frames (dimensions 40.5×25 mm, 38.5×33.5 mm and 
33×30 mm), dated to the 17th–18th centuries (Fig. 
115:24–26). Two of the buckles have an extant pin. All 
that remains of the pin belonging to the third specimen 
is a fragment of the hook which attached it to the buckle 
bar. On one of the buckles, a thin piece of sheet iron is 
wrapped around one of the edges facing the bar. A buckle 
of similar date with an analogous sheet metal roller on 
one edge was discovered at Fort Bourtange (Hasselt et al. 
1993: 409)

Two double-looped brass buckles with double frames 
were also found (dimensions 25×21 mm and 32×30 mm) 
(Fig. 116:1–2). Buckles of this type were widely used for 
fastening shoes and spur straps. Wrapped around the 
central bar of the larger of these two specimens is a sheet 
metal ferrule (L 22 mm) with a rivet hole. This buckle also 
features two decorative knops at either end of the central 
bar. Buckles of this shape were especially popular in the 
16th–17th centuries (Whitehead 1996: 50–54). Similar 
buckles have also been noted at other sites in Gdańsk, in 
strata dated to the 15th–17th centuries (Trawicka 2007: 
94–95, ryc. 20: 1919, Trawicka 2010: 113–114, ryc. 114: 
1961). An analogous example was discovered in the 
backfill of a cellar beneath the town hall in Puck, dated 
to the first half of the 16th century (Starski 2009: 321 
and 331, ryc. 1:3). 

Shoe buckles are further represented by two brass 
buckles featuring spindle sockets, dated to the 18th 
century. The first is a curved, rectangular, openwork 
buckle (dimensions 35×30 mm) with six decorative holes 
and plant ornament moulded in relief (Fig. 116:5). The 
spindle sockets are on the underside of the buckle, at 
the centre of the frame. A similar buckle was discovered 
in Wrocław (Konczewska & Konczewski 2004: 187, ryc. 
39l). The second specimen is a ‘cooking-pot’ shaped 
chape, the edge where the spindle would have been is 
narrower than the remaining edges of the frame) with 
a double spike and two spindle sockets in the frame’s 
shortest edge (dimensions 33×26 mm) (Fig. 116:4). This 
type of chape came into use in the 1720s (Whitehead 
1996: 103). A double spike excavated independently of 
these finds may have been part of a similar chape. 

Other brass artefacts in this assemblage dated to the 
18th–19th centuries include a rectangular double-looped 
buckle with rounded corners (dimensions 28×23 mm), 
discovered together with a wire pin and three links 
(ø 19–20 mm) (Fig. 116:3), and a crooked rectangular 
buckle frame (dimensions 24×33 mm) (Fig. 116:6).
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Ryc. 115. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, przedmioty metalowe ze stanowiska, wybór: guziki (fot. 1–21), haftka (fot. 22), 
przypinka partyjna NSDAP (fot. 23), sprzączki (fot. 24–26), fot. Patryk Muntowski.

Fig. 115. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12, metal artefacts assortment: buttons (photos 1–21), hook-and-eye (photo 22), NSDAP pin 
(photo 23), buckles (photo 24–26), photo by Patryk Muntowski.
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Wśród akcesoriów stroju znalazły się również dwa 
fragmenty p a s a ,  wykonanego z drutu mosiężnego sple-
cionego w osiem rzędów ściegu warkoczowego (szer. 
15 mm) (ryc. 116:7). Na końcu jednego z fragmentów ufor-
mowany został otwór, prawdopodobnie służący zapięciu. 
Pas znaleziony został na dziedzińcu Fortu Carré. Wykona-
ny w analogiczny sposób druciany łańcuch odkryty został 
również w Bourtange, gdzie datowano go na XVII–XVIII w. 
(Hasselt, Lenting, Westing 1993: 433, ryc. 138). Wąskie, 
ozdobne, metalowe pasy z ciasno splecionych ogniw noszo-
ne były w XVII w. przez mężczyzn na szerszym pasie wy-
konanym ze skóry bądź aksamitu (Gutkowska-Rychlewska 
1968: 503, 507, ryc. 598). 

Ciekawym znaleziskiem jest mosiężny, potrójny h a -
c z y k  o k u c i a  r a p c i , za pomocą których przytracza-
no pochwę z bronią białą do pasa (ryc. 116:8) (Fingerlin 
1984: 48, ryc. 7B; Wachowski 1996: 379, ryc. 1 B). Za-
bytek składa się z czterech części – trójbocznej, zdobio-
nej blaszki z profilowanymi krawędziami (wymiary 31×7–
25 mm) oraz trzech ozdobnych haczyków (dł. 27 mm) po-
łączonych z blaszką za pomocą małych ogniwek. Jedna 
strona przedmiotu zdobiona jest koncentrycznymi okręga-
mi i liniami zygzakowatymi. Zabytek wydatowany został 
na XVII w. Odkryto go w miejscu dawnych zabudowań, 
w pobliżu Bastionu Świński Łeb.

W północno-zachodniej części dziedzińca Fortu Carré 
znaleziono 6 fragmentów zachowanego w bardzo złym sta-
nie okucia końca pasa z XVI–XVII w. 

Ponadto odkryto żelazne p o d k ó w k i  b u t ó w  – dwie 
zachowane w całości oraz dwie zachowane fragmentarycz-
nie (ryc. 114:4, 6). Na jednej z całych podkówek (dł. 53 mm, 
szer. 53 mm) przetrwały resztki podeszwy buta, do które-
go była pierwotnie przymocowana za pomocą czterech ni-
tów o okrągłych główkach (zachowały się dwa nity). Dru-
ga cała podkówka (dł. 72 mm, szer. 71 mm) posiada pięć 
prostokątnych otworów na nity. Odkryto również podków-
kę (dł. 63 mm, szer. 71 mm) z odłamanym jednym ramie-
niem, posiadającą pierwotnie trzy okrągłe otwory, a tak-
że fragment cienkiej podkówki (dł. 70 mm) z widoczny-
mi dwoma otworami. Podkówki do butów przymocowywa-
no do podeszwy pod napiętkiem po to, aby zabezpieczały 
but przed zniszczeniem (Konczewska, Konczewski 2004: 
106). Są znaleziskami stosunkowo częstymi. Używano ich 
w okresie XIII–XX w. (Gierlach 1972: 48–49). Zabytki po-
zyskano w warstwach z XVIII–XIX w.; podkówkę z resztka-
mi podeszwy w studni z dziedzińca Fortu Carré, a pozosta-
łe na obszarze Szańca Wschodniego.

Z okresem II wojny światowej powiązać można okrą-
głą, emaliowaną p r z y p i n k ę  p a r t y j n ą  NSDAP 
(śr. 24 mm), również odkrytą na terenie Szańca Wschod-
niego (ryc. 115:23). Na przypince umieszczono czarną 
swastykę na białym tle, z czerwonym otokiem, z napisem 
NATIO(NAL-)SOZIALISTICHE-D.A.P. Przypinka wykona-
na została ze stopu miedzi. Jej igła nie zachowała się. Po 
wewnętrznej stronie umieszczono okrągły znak produk-
cyjny z literami RZ. Tego typu przypinki noszone były na 
klapach garniturów bądź mundurów zarówno przez cy-
wilnych, jak i wojskowych członków niemieckiej partii 
narodowosocjalistycznej. 

Other than one iron buckle recovered from the Fort 
Carré courtyard, all of the other buckles described above 
were discovered at the Eastern Sconce site.

Further finds classified as dress accessories include 
two fragments of a b e l t  made of brass wire interwoven 
into eight braided rows (W 15 mm) (Fig. 116:7). An 
opening was fashioned at the end of one of these 
fragments, probably to serve as a fastening. This belt 
was found in the Fort Carré courtyard. A wire chain of 
similar design, dated to the 17th–18th centuries, was 
also recorded at Bourtange (Hasselt et al. 1993: 433, 
Abb. 138). Narrow, ornamental, metal belts made of 
tightly interwoven links, attached to a wider belt made of 
leather or velvet, were worn by men in the 17th century 
(Gutkowska-Rychlewska 1968: 503, 507, ryc. 598). 

An interesting find in this metalwork assemblage is 
a triple brass h o o k  f r o m  a  s w o r d  f r o g  fi t t i n g , 
by means of which a scabbard could be attached to 
a sword belt (ryc. 116:8) (Fingerlin 1984: 48, Abb. 7B; 
Wachowski 1996: 379, ryc. 1B). This item has four 
component parts: a three-sided, decorative piece of sheet 
metal with profiled edges (dimensions 31×7–25 mm) and 
three small, ornamental hooks (L 27 mm) connected 
to the metal plate by small chain links. One side is 
decorated with concentric circles and zigzag lines. It was 
discovered in an area formerly occupied by buildings 
near the Świński Łeb Bastion and has been dated to the 
17th century. 

Six fragments of a very poorly preserved 16th–17th-
century belt strap end were found at the northwest end of 
the Fort Carré courtyard. 

Further finds include iron h o r s e s h o e - s h a p e d 
h e e l  p l a t e s : two intact specimens and two 
fragmentary ones (Fig. 114:4,6). One of the complete 
heel plates (L 53 mm, W 53 mm) survives together with 
remnants of the sole of the shoe to which it had originally 
been attached by means of four round-headed rivets (two 
of which are extant). The second complete heel plate (L 
72 mm, W 71 mm) features five rectangular rivet holes. 
Also found was a horseshoe plate (L 63 mm, W 71 mm) 
with a broken branch and with three circular holes, as 
well as part of a thin horseshoe plate (L 70 mm) with 
two visible holes. These devices were attached to the sole 
of a shoe, beneath the heel, to protect it from excessive 
wear (Konczewska & Konczewski 2004: 106). They are 
relatively common finds, and were in use over a period 
stretching from the 13th to the 20th century (Gierlach 
1972: 48–49). These particular examples came from 
18th–19th-century contexts: the specimen retaining 
the remains of a sole was recovered from the courtyard 
well of the Fort Carré, and the others – from the Eastern 
Sconce.

A circular, enamel NSDAP p a r t y  b a d g e  (ø 24 mm) 
attributable to the Second World War period was also 
found on the Eastern Sconce (Fig. 115: 23). The badge 
features a black swastika set against a white background 
with a red border and the words ‘NATIO(NAL-)
SOZIALISTICHE-D.A.P’. The badge is made of copper 
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Elementy ozdobne
Do elementów ozdobnych zaliczonych zostało 8 mo-

siężnych przedmiotów, które ze względu na swą fragmen-
taryczność nie pozwalają na dokładne określenie, jakiej ka-
tegorii przedmiotów mogły być częścią.

Wśród nich znalazły się 3 g a ł k i . Dwie znalezione 
zostały na dziedzińcu Fortu, w warstwach datowanych 
na XIX–XX w. Najbardziej ozdobna z nich (śr. 30 mm) 
ma formę nakrętki o kształcie kwiatu z wypukłym środ-
kiem, w którego centrum umieszczono czteropłatową ro-
zetę (ryc. 116:9). Druga to niewielka kulka (śr. 16,5 mm) 
ze ślepym, prostym otworem do nabijania (ryc. 116:10). 
Ostatnia, odkryta w warstwie z XVIII wieku na terenie 
Szańca Wschodniego, to kulka (śr. 12 mm) osadzona na 
rozłożystej podstawie z walcowatym, krótkim bolcem 
(ryc. 116:11). Podobne gałki mogły zdobić wiele różnego 
rodzaju przedmiotów, np. meble, szkatułki czy przedmio-
ty codziennego użytku.

Ciekawym zabytkiem o nieznanej do końca funkcji jest 
podłużny, zoomorficzny p r z e d m i o t  w  f o r m i e  w ę -
ż o w a t e g o  s m o k a , wygiętego na kształt litery „u” 
(dł. 43 mm, gr. 5,5 mm) (ryc. 116:15). Przedmiot wykona-
ny został z mosiądzu. Odkryto go przy wjeździe do poter-
ny bastionu Furta Wodna, w warstwie, stanowiącej nasyp 
podjazdu z XVII w. Swym kształtem przypomina ucho nie-
wielkiego naczynka. 

Ponadto na terenie Szańca Wschodniego znaleziono 
fragment płaskiej, zdobionej jednostronnie a ż u r o w e j 
a p l i k a c j i  o abstrakcyjnym kształcie perełkowanych za-
wijasów (dł. 30 mm), z XVII–XVIII w. (ryc. 116:12), a także 
a p l i k a c j ę  w  f o r m i e  b l a s z k i  o kształcie przypomi-
nającym jabłko (dł. 37 mm, szer. 36 mm, gr. 1,5 mm). Stro-
na wierzchnia zdobiona jest abstrakcyjnym wzorem, wyko-
nanym za pomocą niewielkich punktowatych stempelków, 
układających się w spiralny ornament. Krawędzie zdobio-
ne są rzędem stempelków łezkowatych. Po chropowatej, 
niezdobionej stronie widoczne są dwa zgrubienia, prawdo-
podobnie będące śladami lutu. 

Do przedmiotów o ozdobnym charakterze zaliczony 
został również fragment cienkiej, a ż u r o w e j  b l a s z k i 
z wieloma otworami – mniejszymi w dwóch rzędach przy 
zachowanych dwóch krawędziach (dł. 24 i 18 mm), a także 
większymi w środku (ryc. 116:13). Dłuższa z krawędzi zo-
stała zagięta. W rogu blaszki znajduje się niewielki otwór 
na nit. Możliwe, że element ten pełnił funkcję ozdobnego 
okucia. Znaleziony został na terenie Szańca Wschodniego 
w warstwie z XVIII–XIX w.

Również z szańca pozyskano o z d o b n ą  a p l i k a c j ę 
o owalnym, wypukłym kształcie, z niewielkim otworem 
i piramidalną wypustką z dwoma plastycznymi zgrubienia-
mi, nadającą przedmiotowi łezkowaty kształt (dł. 25 mm) 
(ryc. 116:14). Na powierzchni widoczny jest, mało wyraźny 
ze względu na stan zachowania, ornament roślinny. Tego 
typu elementy dekoracyjne uważa się za typowe ozdo-
by XVII-wiecznej odzieży, aczkolwiek podobne używane 
były także jako ozdoby narożnikowe opraw ksiąg z 2. poł.  
XVI–XVII w. Analogicznie ukształtowane aplikacje znane 
są ze Stralsundu (Ansorge 2009: 34–35, ryc. 29: 8, 9).

alloy; its pin does not survive. A production mark 
consisting of the letters ‘RZ’ is stamped on the underside. 
Badges of this type were worn on the lapel of a uniform 
or suit both by civilian and military members of the 
National Socialist German Workers’ Party. 

Decorative elements
Eight brass objects were classified as decorative 

elements because their fragmentary state made it 
impossible to determine conclusively which category of 
finds they represent.

This assemblage includes tree k nobs. Two of them 
were recovered from 19–20th-centuries contex at Fort 
Carré courtyard. The most ornamental one (ø 30 mm) 
is the flower shaped screw cup (Fig. 116:9). The second 
is spherical (ø 16.5 mm) and features a simple mounting 
hole (Fig. 116:10). The last one came from an 18th-
century stratum excavated on the Eastern Sconce; it 
consists of a ball (ø 12 mm) mounted on a flared base 
with a short, cylindrical pin (Fig. 116:11). Similar knobs 
may have adorned numerous types of objects, such as 
furniture, trinket boxes and items of everyday use. 

An interesting find of uncertain function is 
represented by a zoomorphic object in the form of 
a serpent-like dragon, bent into a U-shape (L 43 mm, 
t. 5.5 mm) (Fig. 116:15). This item is made of brass. It 
was discovered near the approach to the postern of 
the Furta Wodna Bastion, in a deposit that constituted 
an embankment for a 17th-century track. Its shape is 
reminiscent of a small vessel handle. 

Excavation of the Eastern Sconce also revealed part 
of a flat, openwork applique of abstract shape, decorated 
on one face with swirls of beading (L 30 mm) dating 
from the 17th–18th centuries (Fig. 116:12), as well as an 
applique in the form of a piece of sheet metal reminiscent 
of an apple i n  s h a p e  (L 37 mm, W 36 mm, T 1.5 mm). 
Its upper face is embellished with an abstract design 
created using small stamped dots arranged in a spiral 
pattern. The edges are adorned by a row of teardrop-
shaped stamps. The rough, undecorated face features 
two lumps – probably remnants of solder. 

Another of the decorative elements is a piece of thin, 
o p e n w o r k  s h e e t  m e t a l  with multiple holes – two 
rows of smaller ones running along the two surviving 
edges (L 24 and 18 mm), and larger holes in the middle 
(Fig. 116:13). The longer edge of this object was folded 
over. A small rivet hole features in the corner of the 
artefact. It may have served as a decorative fitting. It was 
found in an 18th–19th-century context on the Eastern 
Sconce.

The same site also yielded a decorative, convex oval 
applique with a small hole and a pyramid-shaped knop 
with two raised lugs rendering the object teardrop-
shaped (L 25 mm) (Fig. 116:14). A plant motif, which is 
indistinct due to its poor state of preservation, is visible 
on the surface of this find. Decorative elements of this 
type are considered typical of the embellishments used 
on 18th-century clothing, although similar items were 
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Ryc. 116. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, przedmioty metalowe ze stanowiska, wybór: sprzączki (fot. 1–6), fragmenty 
drucianego pasa (fot. 7), haczyk okucia rapci (fot. 8), elementy ozdobne o nieznanej funkcji (fot. 9–15), fot. Patryk Muntowski.

Fig. 116. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12, metal artefacts assortment: buckles (photos 1–6), fragments of a wire belt (photo 7), hook 
from a sword belt hanger (photo 8), unknown decorative elements (photos 9–15), photo by Patryk Muntowski.
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Przedmioty związane z końmi
W trakcie badań Twierdzy Wisłoujście pozyskano tyl-

ko jeden przedmiot związany z koniem, w postaci moc-
no skorodowanej żelaznej p o d k o w y  (dł. 140 mm, 
szer. 108 mm), odkrytej w zasypisku studni (ryc. 113:4; 
ryc. 114:5). Podkowa posiada rowek z sześcioma prosto-
kątnymi otworami na podkowiaki. Jej końce zostały wygię-
te w czworoboczne hacele. Elementy te, nazywane często 
w literaturze archeologicznej zaczepami, mają na celu za-
pobieganie ślizganiu się kopyta na miękkiej ziemi czy lo-
dzie. Swym wydłużonym nieco kształtem opisywana pod-
kowa prawdopodobnie przystosowana była do kopyta tylne-
go. Przednie kopyta mają kształt bardziej okrągły. Stosun-
kowo duże rozmiary podkowy mogłyby wskazywać, że no-
szona była raczej przez konia pociągowego niż wierzchowe-
go. Podkowy znajdowane są bardzo często na wielu stano-
wiskach archeologicznych. 

 
Pozyskany zbiór zabytków metalowych stanowi nie-

wielką cząstkę przedmiotów, które były używane w obrębie 
Twierdzy Wisłoujście w przeszłości. Mimo to ukazuje ich 
różnorodność. Odkryte zostały zarówno metalowe elementy 
osprzętu budowlanego, jak i przedmioty związane z życiem 
osób mieszkających bądź przebywających na terenie Twier-
dzy. Wśród omawianych zabytków znalazły się przedmio-
ty codziennego użytku, narzędzia, przedmioty związane ze 
spożywaniem posiłku, rozrywką, handlem, akcesoria stro-
ju, a także elementy wyposażenia wojskowego, podkreślają-
ce przede wszystkim militarny charakter obiektu. 

Mimo że metalowy materiał ruchomy odnajdywany był 
w każdym z przebadanych wykopów, warto zwrócić uwa-
gę na jego szczególne nagromadzenie w kontekście studni, 
zasypanej prawdopodobnie po zawaleniu się hełmu wie-
ży w 1889 r. (Balewski 2000: 29), co tłumaczyłoby dużą 
ilość elementów osprzętu budowlanego i obecność pew-
nych detali architektonicznych. Zasypanie studni stanowi-
ło zapewne również okazję do pozbycia się przedmiotów 
uszkodzonych i bezużytecznych. Duże ilości metali, zarów-
no o charakterze budowlanym, jak i użytkowym, odkry-
te zostały także w dwóch wykopach na obszarze Szańca 
Wschodniego: w miejscu dawnej zabudowy, w pobliżu Ba-
stionu Świński Łeb, a także na północ od przejazdu na te-
ren Fortu Carré, obok miejsca dawnej wartowni. 

Warto zauważyć, że duża część z pozyskanych zabyt-
ków znajduje swoje analogie w przedmiotach odkrytych 
na terenie, funkcjonującej w podobnym okresie, holen-
derskiej twierdzy Bourtange. Obiekt ten został komplek-
sowo przebadany, a wyniki badań, włącznie z opracowa-
niem pokaźnego zbioru zabytków, opublikowano w formie 
wyczerpującej monografii, szczególnie istotnej dla opraco-
wania omawianego zbioru, nie tylko ze względu na analo-
giczną funkcję obu obiektów, lecz również w związku ze 
stanem badań nad nowożytnymi zabytkami metalowymi, 
pozyskanymi w trakcie badań archeologicznych, których 
opracowania zdecydowanie zbyt rzadko trafiają do publi-
kacji naukowych.

also used as cornerpieces on book covers between the 
latter half of the 16th and the 17th century. Appliques of 
the same shape have been noted in Stralsund (Ansorge 
2009: 34–35, Abb. 29: 8, 9).

Horse-related finds
Excavations at Wisłoujście Fortress revealed only one 

horse-related object in the guise of a severely corroded 
iron h o r s e s h o e  (L 140 mm w. 108 mm), discovered 
in the backfill of a well (Fig. 113:4; Fig. 114:5). This 
horseshoe features a groove with six rectangular nail 
holes. Its ends are folded over to form square calkins. 
These were designed to prevent a horse’s hooves from 
slipping on soft ground or ice. The slightly elongated shape 
of this horseshoe suggests that it was probably for a rear 
hoof (front hooves are more rounded). The relatively large 
size of the shoe indicates that it might have been worn by 
a workhorse rather than a riding horse. Horseshoes are 
very common finds at many archaeological sites.

 
The assembled collection of metalwork finds 

represents only a small proportion of the objects which 
were used at Wisłoujście Fortress. Nevertheless, it 
illustrates their diversity. Discoveries include building 
fittings as well as items associated with the lives of 
those who inhabited or occupied this site. The artefacts 
discussed include items of everyday use, tools, kitchen 
utensils, leisure- and trade-related objects, dress 
accessories, and elements of military equipment 
highlighting the military nature of this site. 

Despite the fact that metal finds were recorded in 
each of the excavated trenches, it is worth observing that 
a particular concentration was noted in the well, which 
was probably backfilled after the collapse of the tower 
roof in 1889 (Balewski 2000: 29), which would explain 
the large number of building fittings and the presence of 
certain architectural details. Backfilling the well would 
also have provided an opportunity to dispose of damaged 
or no longer useful items. Large quantities of metalwork, 
including both structural and utilitarian items, were 
discovered in two trenches excavated on the Eastern 
Sconce: in the area formerly occupied by buildings near 
the Świński Łeb Bastion, and north of the approach to 
the Fort Carré, next to the site of the former guardhouse. 

It is worth noting that analogies for many of the 
recovered artefacts can be found among the items 
excavated at the Dutch Fort Bourtange, which was in 
use at a similar time. This fort was comprehensively 
excavated, and the results, together with studies of 
a substantial finds collection, were published in the form 
of an extensive monograph. This has been of particular 
use in writing up the Wisłoujście metalwork assemblage, 
not only because of the similar function of both sites, 
but also because research reports about post-medieval 
metalwork recovered from excavations are a rarity.
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Abstrakt:
W prezentacji wyników badań archeologicznych przeprowadzonych na terenie Twierdzy 

Wisłoujście szczególną uwagę poświęcono militariom związanym z dawną funkcją obiektu. 
Zbiór 180 odkrytych zabytków podzielono na 4 główne kategorie: broń drzewcowa (grot lan-
cy), broń palna (pociski, łuski po nabojach, elementy zapłonowe i części broni) oraz umunduro-
wanie i wyposażenie (guziki, metalowe detale nakryć głowy, części wyposażenia wojskowego). 
Większość zabytków możliwych do jednoznacznego zidentyfikowania reprezentuje prowenien-
cję prusko-niemiecką, a ich chronologia przypada głównie na XIX i pocz. XX w. 

Słowa kluczowe:
Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, badania archeologiczne, militaria

AbstrAct:
In presenting the results of excavations carried out at Wisłoujście Fortress particular attention 

has been focused on military-related objects associated with the site’s former function. An 
assemblage of 180 excavated artefacts was divided into four main categories: polearms (a lance 
head), firearms (bullets, cartridge shells, ignition mechanism components and firearm parts), 
uniform accessories (buttons and details of headwear) and accoutrements (parts of military 
equipment). Most of the artefacts that could be conclusively identified are of Prussian/German 
origin and date from the 19th and early 20th centuries. 

Keywords:
Gdańsk, Wisłoujście Fortress, archaeological excavations, militaria
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W wyniku badań archeologiczno-architektonicznych 
przeprowadzonych w 2013 r. i 2014 r. na terenie Twier-
dzy Wisłoujście pozyskano zbiór 180 zabytków zidentyfi-
kowanych jako militaria. Na wyróżnioną kategorię zabyt-
ków składa się: żelazny grot, amunicja i jej elementy, czę-
ści broni palnej, ekwipunek oraz pozostałości umundu-
rowania. Kolekcję militariów podzielono na cztery grupy 
funkcjonalne: broń drzewcowa, broń palna, umunduro-
wanie oraz wyposażenie.

Broń drzewcowa
Broń drzewcowa reprezentowana jest przez jeden że-

lazny grot1 (ryc. 117:1). Pomimo złego stanu zachowania 
zabytku z dużym prawdopodobieństwem można stwier-
dzić, że liść grotu był smukły, zbliżony kształtem do li-
ścia wierzby oraz że pierwotnie był dłuższy o kilka cen-
tymetrów. Grot o zachowanej długości 24,7 cm posiada 
wydatne żeberko o grubości od 0,6 do 1,3 cm. Poza kra-
wędź okrągłej tulei o średnicy 1,9 cm wystaje wąs prosto-
kątny o długości 1,6 cm i szerokości 1,3 cm. Ma on otwór, 
który z pewnością jest pozostałością po mocowaniu grotu 
do drzewca, bowiem poza tym elementem nie stwierdzo-
no innych systemów mocowania, jak np. otwory w tulei. 
Opisane mocowanie grotu za pośrednictwem listew jest 
charakterystyczne m.in. dla grotów lanc kawaleryjskich 
czy pik, w których dwie wąskie stalowe listwy wycho-
dziły z tulei. Wzmacniały one mocowanie grotów oraz 
miały za zadanie uniemożliwić odcięcie ich od drzew-
ca. W omawianym egzemplarzu zachował się tylko jeden 
wąs. W miejscu, gdzie mogła wychodzić z tulei druga li-
stwa, znajduje się znaczny ubytek. Poza systemem moco-
wania wspólną cechą grotu oraz wspomnianych grotów 
lanc są wymiary (szacowana długość całkowita, grubość 
żeberka, długość i średnica tulei, szerokość wąsów), któ-
re są identyczne jak w przypadku francuskiej lancy ka-
waleryjskiej wzór 1811 r. (por. Jaworski 2011: 38). Nie-
wielkie różnice, rzędu 1–2 mm, mogą wynikać z faktu, 
że prócz wersji z 1811 r. w XIX w. w użyciu były 4 inne 
modele2 (Jaworski 2011: 32). Wzór lancy z 1811 r. różnił 
się od wprowadzonego w 1812 r. niewielkimi zmianami 

1 Grot znalazł się w grupie zabytków przeznaczonych do badań 
metaloznawczych. Analiza wykazała, że wykonano go ze stali 
składającej się w 97,30 (± 0,47)% z żelaza i w 2,70 (± 0,24)% 
z węgla.

2 Model z 1890 r. można wykluczyć z racji zamocowania na grocie 
kuli, mającej na celu zapobiegać ugrzęźnięciu grotu lancy w ciele 
przeciwnika (Jaworski 2011: 32). 

Archaeological and architectural research carried out in 
2013 and 2014 at Wisłoujście Fortress led to the recovery 
of an assemblage of 180 items identified as military 
artefacts. They comprise: an iron lance head, ammunition 
and elements thereof, firearms and component parts, kit 
and uniform remnants. The collection was divided into 
four functional groups: polearms, firearms, uniform 
accessories and accoutrements.

Polearms
Polearms are represented by a single iron weapon 

head1 (Fig. 117:1). Despite its poor state of preservation, 
it can be concluded that this item most probably had 
a  slender blade reminiscent in shape of a willow leaf, 
and that it was originally several centimetres longer 
than its extant form. It survives to a length of 24.7  cm 
and features a pronounced rib which is 0.6–1.3 cm thick. 
A rectangular lug, measuring 1.6 cm long and 1.3 cm wide, 
extends beyond the edge of a round socket, which has a 
diameter of 1.9 cm. The lug features a single hole, which 
doubtless served to affix the head to the shaft, as there is 
no evidence of any other means of attachment, such as 
holes in the socket. Lugs, in the form of two narrow strips 
of steel extending from the socket, were typically used for 
attaching weapon heads to cavalry lances or pikes. They 
reinforced the point of attachment of the head and were 
meant to prevent it being severed from the shaft. The 
example in question features only one extant lug of this 
sort. There is a significant loss in the socket at the point 
where a second lug may have projected from it. In addition 
to the means of attachment, another common denominator 
between this artefact and a lance head are its dimensions 
(estimated complete length, rib thickness, socket length 
and diameter, as well as lug width), which are identical 
to those of a French cavalry lance of 1811 (see Jaworski 
2011: 38). Minor discrepancies of 1–2 mm may stem from 
the fact that in addition to the 1811 version a further four 
models were in use during the 19th century2 (Jaworski 
2011: 32). There were small differences in dimensions 
between the lance design of 1811 and that introduced in 

1 This weapon head was among a group of artefacts submitted for 
metallographic analysis. The analysis revealed that it was made 
of steel comprising 97.30% (± 0.47) iron and 2.70% (± 0.24) 
carbon.

2 The 1890 model can be ruled out in view of the fact that a ball 
was mounted on the lance head in order to prevent it becoming 
stuck in the body of an enemy (Jaworski 2011: 32). 
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Ryc. 117. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, militaria, wybór: grot lancy (rys. 1), guziki (rys. 2–3), element kokardy (rys. 
4), guzik (rys. 5), nakrętka zabezpieczająca (rys. 6), element lornetki (rys. 7), przelotki od namiotu/pałatki (rys. 8–9), rys. Agnieszka 
Dmitruczuk.

Fig. 117. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12, military assortment: tip of a lance (draw. 1), buttons (draw. 2–3), element of a cockade 
(draw. 4), button (draw. 5), safety nut (draw. 6), element of binoculars (draw. 7), 8–9 grommets of a tent/rain coat (draw. 8–9), drawn by 
Agnieszka Dmitruczuk.
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w wymiarach, kolejne modele: wzór z 1816 i 1823 r. nie-
znacznie, lecz także różniły się od modelu z 1812 r. (Ja-
worski 2013: 32). Stan zachowania zabytku nie pozwala 
więc na jednoznaczną identyfikację grotu. 

Cechy metryczne pozyskanego w wyniku badań gro-
tu, jego sposób mocowania do drzewca, a także datowa-
nie kontekstu pozyskania uznano za podstawę dla pro-
ponowanej identyfikacji omawianego zabytku jako grotu 
lancy kawaleryjskiej z XIX w.

Broń palna
Do tej kategorii militariów zaliczono amunicję oraz 

jej części, elementy zapłonu broni palnej oraz element 
składowy karabinu i granatu ręcznego.

Amunicja oraz jej części stanowi najliczniejszą ka-
tegorię militariów pozyskanych w obu sezonach badaw-
czych. Amunicję podzielono na pociski i łuski. Zbiór po-
cisków reprezentowany jest przez 72 egzemplarze o bar-
dzo zróżnicowanej średnicy i wadze (od 6,5 do 19,5 mm; 
od 1,6 do 41,4 g), wykonanych z ołowiu. Testowo bada-
nia surowcowe przeprowadzono dla dwóch wybranych 
egzemplarzy pocisków kulistych, wykazując jako głów-
ny składnik ołów. Nie zdefiniowano jednoznacznie po-
chodzenia zanieczyszczeń masy w postaci tlenków węgla 
ani śladowo odnotowanych glinu i żelaza (skład pocisku 
o wadze 18,1 g i średnicy 14,9 mm: C 6.19%, O 6.04%,  
Ca 0.22%, Pb 87.55; skład pocisku o wadze 24,1 g i śred-
nicy 16 mm: C 9.49, O 12.91, Al 0.16, Ca 0.42, Fe 0.45,  
Pb 76.56). Większość z pocisków ma kształt kulisty lub 
zbliżony do kulistego, pozostała część jest w różnym 
stopniu zdeformowana. Uszkodzenia i zmianę kształ-
tu pocisku mogło spowodować: uderzenie w jakąś prze-
szkodę, niedoskonałość form odlewniczych lub procesy 
podepozycyjne. Poza pociskami kulistymi odkryto także 
pięć sztuk o innym kształcie.

Analizę materiału przeprowadzono w oparciu o po-
miar dwóch parametrów całych, nieuszkodzonych poci-
sków: średnicę i wagę. Średnicę okazów zdeformowanych 
określono, stosując wzór Sivilicha (Sivilich 2005: 8). Zna-
jąc wagę, średnicę oraz kontekst odkrycia można podjąć 
próbę przyporządkowania niektórych kul konkretnym 
modelom broni palnej. W przypadku kul odkrytych na 
terenie Twierdzy Wisłoujście zadanie jest trudne, ponie-
waż kule pochodzą z różnych okresów, począwszy od jej 
powstania aż do wycofania ze służby broni palnej łado-
wanej odprzodowo. Okres ten obejmuje ok. 300 lat. Mia-
ły wówczas miejsce liczne konflikty zbrojne, w wyniku 
których na obszarze Twierdzy stacjonowały wojska z wie-
lu krajów Europy, uzbrojone w różną broń palną. 

Zespół pocisków jest bardzo zróżnicowany pod wzglę-
dem średnicy i wagi. W oparciu o zebrane dane metrycz-
ne cały zbiór podzielono na cztery grupy: kule o średnicy 
mniejszej niż 10 mm, pociski o średnicy od 10 do 20 mm, 
kule o średnicy większej niż 20 mm oraz pociski nietypo-
we i ich fragmenty. 

Grupę pierwszą stanowią pociski o średnicy nieprze-
kraczającej 10 mm (ryc. 118:1, 3–5, 8). Znalazło się w niej 
15 kulek o wadze od 1,6 do 5,6 g i średnicy od 6,5 do 

1812. Further designs – those of 1816 and 1823 – also 
differed slightly from the 1812 model (Jaworski 2013: 32). 
The state of preservation of the artefact from Wisłoujście 
precludes its definitive identification. 

The dimensions of the excavated weapon head, its 
means of attachment to the shaft and the dating of the 
context from which it was recovered, were used as the 
basis for identifying it as the head of a 19th-century 
cavalry lance. 

Firearms
This artefact category encompasses ammunition 

and its component parts, elements of firearm ignition 
mechanisms and components from a rifle and a hand 
grenade.

Ammunition and parts thereof constitute the largest 
category of military-related artefacts recovered during 
two seasons of excavation. This category was subdivided 
into bullets and shells. The bullets are represented 
by 72 specimens of very diverse diameter and weight 
(ranging from 6.5 to 19.5 mm, and from 1.6 to 41.4 g), 
made of lead. Raw material analysis carried out on two 
selected spherical bullets revealed lead to be their main 
component. The source of impurities, in the form of 
carbon monoxide and trace quantities of aluminium and 
iron, could not be conclusively identified (composition 
of bullet weighing 18.1 g, diameter 14.9 mm: C 6.19%, 
O 6.04%, Ca 0.22%, Pb 87.55%; composition of bullet 
weighing 24.1 g, diameter 16 mm: C 9.49%, O 12.91%, 
Al. 0.16%, Ca 0.42%, Fe 0.45%, Pb 76.56%). Most of the 
bullets are spherical or sub-spherical; the remainder are 
deformed to various degrees. Damage and changes to the 
shape of the bullets may have been caused by: hitting 
an obstacle, imperfections in bullet moulds, or by post-
depositional processes. In addition to spherical bullets, 
five examples of different shape were also discovered. 

Analysis was carried out by measuring two param-
eters of complete, undamaged bullets: their diameter and 
weight. The diameter of deformed specimens was calcu-
lated using the Sivilich formula (Sivilich 2005: 8). With 
a known weight, diameter and find context, attempts 
can be made to attribute bullets to particular models of 
firearm. In the case of those found at Wisłoujście For-
tress, this is a difficult task because the bullets represent 
a broad chronological range, extending from the period 
when the fortress was first built until the time when 
front-loading firearms were decommissioned. This time-
span covers some 300 years. Numerous armed conflicts 
took place during this period, which resulted in armies 
from various European countries using a wide variety of 
firearms being stationed at the fortress. 

The bullets are very diverse in terms of their diameter 
and weight. The entire assemblage was divided into four 
groups based on metric data: bullets of less than 10 mm 
in diameter, bullets with a diameter of 10–20 mm, bullets 
of more than 20  mm in diameter, and atypical bullets 
and fragments thereof. 
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9,5 mm. Kule z tej grupy z racji wielkości można okre-
ślić jako śrut. W przypadku najmniejszych pocisków pro-
ponowane są dwie możliwości ich wykorzystania: był to 
śrut dodawany poza standardową kulą do ładunków „pa-
tronów” lub pochodzący z amunicji myśliwskiej przezna-
czonej do polowań na ptactwo. Myśliwska amunicja śru-
towa zawierała pewną ilość kulek o takiej samej średni-
cy, zamkniętych w naboju (Puchalski 1995: 44). Drugim 
proponowanym wariantem wykorzystania omawianych 
kul są mieszane oraz śrutowe ładunki do wojskowej bro-
ni gładkolufowej. Naboje tego typu składały się z poci-
sku o kalibrze właściwym dla posiadanej broni oraz kil-
ku lub kilkunastu śrucin o średnicy 5–8 mm (Czarniaw-
ski 2010: 44). Pociski wraz z prochem scalano w jeden 
nabój, wykorzystując papier. Amunicja tego typu używa-
na była już w XVIII w. W 1776 r. George Washington wy-
dał rozkaz, by ładunek zawierał jedną kulę oraz 3–4 śru-
ciny (Sivilich 2005: 9). Obrażenia zadawane przez mniej-
sze kule nie były śmiertelne, ale wystarczyły, aby wyklu-
czyć żołnierza z walki, angażując dodatkowo innych do 
jego ewakuacji (Derengowski 2011: 8). Z powodu ma-
łej zmienności średnicy śrutu w okresie od XVIII wie-
ku po dzień dzisiejszy podstawą datowania egzemplarzy 
z Twierdzy Wisłoujście jest kontekst pozyskania, pozwa-
lający ustalić ich chronologię na XIX wiek.

Spośród wyróżnionych grup, druga (pociski o śred-
nicy od 10 do 20 mm) stanowi najliczniejszy zbiór. Włą-
czono do niej 51 pocisków o średnicach mieszczących się 
w przedziale od 10 do 19,5 mm i wadze od 6,4 do 41,4 g. 
Poza pociskami kulistymi zakwalifikowano do niej także 
5 pocisków o innym kształcie. Kuliste pociski z tej gru-
py (ryc. 118:6, 7, 10, 11, 14–17, 21–23) były w większości 
przeznaczone do różnych rodzajów gładkolufowej ręcz-
nej broni palnej, zarówno długiej, jak i krótkiej, używa-
nej na przestrzeni kilku wieków. Na tym etapie badań 
nie podjęto próby przypisania kul konkretnym modelom 
broni palnej. 

Bardziej charakterystyczne są wyróżnione w zbio-
rze pociski niekuliste. Pierwszy, o średnicy 8 mm3, skła-
da się z miedzianego płaszcza i widocznego w spodniej 
części ołowianego rdzenia (ryc. 118:23). Pocisk jest lek-
ko zdeformowany, a na jego powierzchni widoczne są po-
dłużne bruzdy, pozostawione przez gwintowanie lufy. 
Opisane ślady świadczą, że został wystrzelony. Jest to 
przykład najmłodszego pocisku w całym zbiorze, pocho-
dzącego prawdopodobnie od naboju wyprodukowanego 
na pocz. XX w. Kolejne dwa ołowiane pociski, o średnicy 
14 i długości 27 mm (ryc. 118:22) oraz średnicy 12 i dłu-
gości 25 mm (ryc. 118:21), mają kształt wrzecionowaty. 
Kształt, wymiary oraz waga wskazują, że były przezna-
czone do iglicowych karabinów konstrukcji Nicolausa 
Dreysego, używanych w niemieckiej armii od lat 40. do 
początku lat 70. XIX w. (Czarniawski 2010: 52). W tym 
czasie powstało wiele modeli jeszcze niedoskonałego  

3 Pomimo średnicy mniejszej niż 10 mm, pocisk również został 
włączony do drugiej grupy, ponieważ jest pociskiem karabino-
wym, a nie śrutem. 

The first group consists of bullets measuring no more 
than 10 mm in diameter (Fig. 118:1, 3–5, 8). It features 
15 bullets weighing 1.6–5.6  g, with diameters of 6.5–
9.5 mm. Based on their size, bullets in this group can be 
classified as shot. Two possible uses are suggested for the 
smallest examples: they may represent shot which was 
used together with a standard bullet in paper cartridges, 
or they may come from hunting ammunition used for 
shooting birds. Hunting shot consisted of a certain 
amount of pellets of the same diameter enclosed in 
a cartridge (Puchalski 1995: 44). The second suggestion 
is that these pellets may have been used in mixed or shot 
charge for smoothbore military weapons. Cartridges of 
this type consisted of a bullet of appropriate calibre for 
the weapon in question and several, or several dozen, 
pieces of shot of 5–8 mm in diameter (Czarniawski 2010: 
44). The projectiles and powder were incorporated into 
a single cartridge using a paper cylinder. Ammunition 
of this type was already in use in the 18th century. In 
1776 George Washington issued an order that cartridges 
should consist of one musket ball and 3–4 buckshot 
pellets (Sivilich 2005: 9). The wounds inflicted by 
smaller bullets may not have been lethal, but they 
were enough to eliminate a soldier from further battle, 
and necessitate others being involved in his evacuation 
(Derengowski 2011: 8). As there has been little variation 
in shot diameter from the 18th century to the present day, 
specimens excavated at Wisłoujście Fortress have been 
dated to the 19th century based on their archaeological 
contexts.

Of the four designated groups, the second (bullets 
of 10–20  mm in diameter) is the most numerously 
represented. It comprises 51 bullets with diameters 
ranging from 10 to 19.5 mm and weights of 6.4 to 41.4 g. 
In addition to spherical bullets, five of a different shape 
were also attributed to this group. The spherical bullets 
(Fig. 118: 6, 7, 10, 11, 14–17, 21–23) were mostly designed 
for use with various types of smoothbore firearms, both 
long and short, used over several centuries. At this stage 
of research no attempt has been made to attribute these 
bullets to specific models of firearms. 

The non-spherical bullets in this group are rather 
more distinctive. The first, measuring 8 mm in diameter,3 

consists of a copper case and a lead core, visible at its 
base (Fig. 118:23). The bullet is slightly deformed, with 
longitudinal striations left by the rifling of a gun barrel 
visible on its surface. These striations evidence the fact 
that the bullet was discharged. This is the most recent 
bullet in the entire assemblage, probably coming from 
a cartridge made in the early 20th century. A further two 
lead bullets, measuring 14 mm in diameter and 27 mm 
long (Fig. 118:22), and 12 mm in diameter and 25 mm 
long respectively (Fig. 118:21), are spindle-shaped. 
Their shape, dimensions and weight indicate that they 

3 Despite having a diameter of less than 10 mm, this projectile was 
also classified to the second group, as it is a rifle bullet and not a 
pellet. 
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karabinu iglicowego, w których m.in. zmniejszano kali-
ber lufy. Najmniejszy z pocisków jest świadectwem tzw. 
modyfikacji Becka, w której średnicę pocisku zreduko-
wano do 12,5 mm (Czarniawski 2010: fot. 4, pkt. 21). 
Kolejny zdeformowany pocisk, w kształcie grzyba, wy-
konano w całości z ołowiu (ryc. 118:11). Również posia-
da widoczne bruzdy, świadczące poza samą deformacją, 
że był wystrzelony. Średnica nieuszkodzonej części wy-
nosi 11 mm, zatem pokrywa się z wymiarami szyjki łu-
sek z grupy pierwszej (omówione zostaną w dalszej czę-
ści tekstu), przez co można identyfikować go z amunicją 
tego samego typu, czyli 11,15×60R. Ostatni pocisk (ryc. 
118:7), w kształcie walca o średnicy 11 i długości 10 mm, 
najprawdopodobniej był przeznaczony do gładkolufowej 
broni. Pociski o takim kształcie uważane są m.in. za od-
powiednik dzisiejszych pocisków „dum-dum” (Sivilich 
2005: 15).

Do trzeciej grupy zakwalifikowano jedną żelazną 
kulę o średnicy 28 mm i wadze 78 g (ryc. 118:12). Wiel-
kość pocisku wyklucza przeznaczenie go do ręcznej bro-
ni palnej. Najprawdopodobniej wraz z kilkunastoma lub 
kilkudziesięcioma podobnymi tworzył kartacz. Pociski 
tego typu mogły być także przeznaczone do działek ma-
łego kalibru, przykładowo montowanych na nadburciach 
statków (Ossowski 2003: 319 i 324; Franklin 2000).

Czwarta grupa została wydzielona dla pozosta-
łych zabytków identyfikowanych z fragmentami poci-
sków broni palnej. Wyróżniono 4 fragmenty kulistych 
pocisków i jeden prawdopodobnie wtórnie wykorzysta-
ny. Dwie z kul zostały intencjonalnie pocięte ostrym na-
rzędziem, jeden fragment stanowi ok. 1/4 kuli, drugi ok. 
2/3 (ryc. 118:2). Jednym z powodów cięcia kul na mniej-
sze fragmenty jest chęć zwiększenia destrukcyjnych wła-
ściwości wystrzelonego pocisku (Parrington 1996: 129). 
Ponacinany pocisk rozpadał się po opuszczeniu lufy na 
mniejsze fragmenty, dzięki czemu mógł razić więcej ce-
lów jednocześnie. W  kolejnym analizowanym egzem-
plarzu wydrążono przelotowy otwór o średnicy 4 mm 
(ryc. 118:27). Biorąc pod uwagę wątpliwe właściwości ba-
listyczne kuli, można wykluczyć jej wykorzystanie jako 
pocisku. Niewykluczone, że pocisk użyto do wykonania 
niewielkiego obciążnika. Ostatnie dwa zabytki to połów-
ki kul o obłych krawędziach, będące prawdopodobnie 
nieudanymi odlewami (ryc. 118:13).

Drugą kategorię amunicji stanowią mosiężne łuski 
od scalonej amunicji centralnego zapłonu. Cały zbiór 53 
łusek został podzielony pod względem technologicznym 
na cztery grupy.

Najliczniejsza grupa składa się z 43 łusek karabino-
wych oraz ich fragmentów4. Długości całych, nieuszko-
dzonych egzemplarzy wynoszą 60 mm, zaś średnice we-
wnętrzne szyjek łusek 11 mm. Łuski posiadają w dol-
nej części wystającą kryzę oraz przewężenie w 2/3 swej 
długości (ryc. 118:18). Wymiary, kształt oraz sygnatu-
ry umieszczone na denkach łusek wskazują, że są one  

4 W najgorzej zachowanych egzemplarzach pozostały denka wraz 
z dolnymi partiami ścianek łusek.

were intended for use with the needle rifle designed by 
Nicolaus Dreyse, which was used by the German Army 
from the 1840s to the early 1870s (Czarniawski 2010: 
52). During this period numerous models were created 
of the yet-to-be-perfected needle rifle, including ones 
with a reduced-calibre barrel. The smallest of the bullets 
attests the so-called Beck modification, in which the 
bullet calibre was reduced to 12.5  mm (Czarniawski 
2010: fot. 4, pkt. 21). Another of the deformed bullets 
is mushroom-shaped and made entirely of lead (Fig. 
118:11). It also features striations which, along with 
its deformation, reveal that it was fired. The diameter 
of its undamaged portion amounts to 11  mm, thus it 
is consistent with the neck diameters of cartridges in 
the first group (these will be discussed further on in 
this text), making it attributable to ammunition of the 
same type, hence to a 11.15×60R cartridge. The last of 
the bullets (Fig. 118:7), which is cylindrical, measuring 
11  mm in diameter and 10  mm in length, was most 
probably designed for use with a  smoothbore weapon. 
Bullets of this shape are considered the equivalent of 
today’s dumdum bullets (Sivilich 2005: 15).

The third group is represented by one iron ball of 
28 mm in diameter, weighing 78 g (Fig. 118:12). Its size 
precludes its use with a handheld firearm. Together with 
several dozen similar balls it most probably constituted 
a type of cannon ammunition known as canister shot. 
Projectiles of this sort may also have been used in 
small-calibre guns mounted, for example, aboard ships 
(Ossowski 2003: 319 and 324; Franklin 2000).

The fourth group was defined for all other artefacts 
identified as fragments of firearm projectiles. It 
encompasses four fragments of spherical bullets and one 
probably evidencing secondary use. Two of the bullets 
were intentionally cut with a sharp tool: one fragment 
constitutes approximately a quarter of a bullet and the 
other, around two thirds (Fig. 118:2). One of the reasons 
why bullets were cut into smaller pieces was to increase 
their destructive power (Parrington 1996: 129). An 
incised bullet disintegrated into smaller fragments when 
fired, meaning that it could strike a greater number 
of targets at once. Another of the analysed specimens 
features a perforation of 4 mm in diameter (Fig. 118:27). 
Bearing in mind the dubious ballistic properties of such 
a ball, its use as a bullet can be ruled out. It may feasibly 
have been used as a small weight. The last two artefacts 
in this group are halves of a ball with rounded edges, 
probably representing unsuccessfully cast bullets (Fig. 
118:13).

The second category of ammunition consists of brass 
cases from central-fire cartridges. The entire assemblage 
of 53 cases was subdivided into four groups based on 
technological criteria.

The most numerous group comprises 43 rifle 
cartridge cases and fragments thereof.4 Complete, 

4 In the most poorly preserved examples, only the base and lower 
portion of the case survives. 
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pozostałością amunicji przeznaczonej do karabinów 
z zamkiem iglicowym z lat 70. i 80. XIX w. Opisane łuski 
po nabojach scalonych 11,15×60R, pozyskane w efekcie 
badań, mogły służyć jako amunicja do jednostrzałowego 
karabinu Mauser wzór 1871, zastąpionego po pewnym 
czasie przez zmodernizowaną wersję wzór 1871/84 oraz 
do bawarskiego karabinu Werder M1869, który w związ-
ku z unifikacją uzbrojenia w Niemczech przerobiono do 
strzelania nabojami stosowanymi w wymienionych kara-
binach Mausera. W powyższych konstrukcjach stosowa-
no wskazany nabój 11,15×60R, który był podstawowym 
systemem amunicji w niemieckiej armii do roku 1889, 
kiedy to wprowadzono nowocześniejszy nabój 7,92×57 
Mauser (Ciemiński 2014: 20). 

Grupa druga reprezentowana jest przez osiem łusek 
po nabojach karabinowych o młodszej metryce. Długości 
nieuszkodzonych egzemplarzy wynoszą 57 mm, a średni-
ce wewnętrzne szyjek mierzą 8 mm (ryc. 118:18). Odkry-
te łuski są pozostałością po amunicji 7,92×57 systemu 
Mausera, wprowadzonej, jak już wspomniano, w 1889 r. 

Trzecia grupa reprezentowana jest przez pozostałość 
naboju o papierowo-metalowej konstrukcji (ryc. 118:20). 
Z pierwotnej łuski zachował się element metalowy – den-
ko o wysokości 9 i średnicy 19 mm z wystającą kryzą 
o średnicy 21 mm. We wnętrzu denka znajdują się reszt-
ki papieru lub tektury. Na dnie łuski widoczne są wytło-
czone dwie liczby: 10 i 60 w układzie 180 stopni. 

Czwarta grupa reprezentowana jest przez jedną łuskę 
o długość całkowitej 25 mm i średnicy wewnętrznej szyj-
ki około 7 mm. Łuska jest przewężona w 4/5 swojej dłu-
gości (ryc. 118:19).

Głównym zadaniem łuski jest połączenie wszystkich 
elementów składowych naboju w całość oraz zabezpie-
czenie prochu przed czynnikami zewnętrznymi (Bochyń-
ski 2004: 41). Niezależnie od rodzaju amunicji, kraju czy 
okresu produkcji, każdy rodzaj łusek był opatrzony cha-
rakterystycznym systemem oznaczeń, dzięki któremu 
możliwe było rozpoznanie przeznaczenia amunicji czy 
ich producenta (Ciemiński 2014: 7). Na łuskach wojsko-
wej amunicji produkowanej w latach 1867–1945 wystę-
powały dwa rodzaje oznaczeń: barwny i kodowy produ-
centa (Ciemiński 2014: 7). W opisywanym zbiorze łusek 
pozyskanych podczas badań zaobserwowano oba syste-
my znakowania. Dzięki nim możliwe jest uzyskanie in-
formacji o producencie, składzie stopu, z jakiego wyko-
nano łuskę, rodzaju pocisku, numerze partii czy roku 
i miesiącu produkcji (Ciemiński 2009: 38). 

Zły stan i niekompletność zachowanych egzemplarzy 
sprawił, że z całego zbioru łusek wydzielono 30 egzem-
plarzy, w przypadku których możliwe było odczytanie 
chociaż jednej z sygnatur umieszczonych na dnie. 

W grupie amunicji 11,15×60R odczytano sygnatury 
25 z 43 łusek. Amunicja tego typu produkowana była 
w zakładach państwowych i prywatnych, niestosujących 
jednolitego systemu znakowania (Ciemiński 2014: 20). 
W latach 1875–1889 fabryki państwowe umieszczały na 
spodzie łuski w układzie 90˚ cztery symbole: kod pro-
ducenta, dwucyfrową końcówkę roku produkcji, miesiąc 

undamaged specimens are 60 mm long, with the internal 
diameter of the neck of the cartridge case measuring 
11 mm. The cases feature a projecting rim at the base 
and a shoulder two-thirds of the way along their length 
(Fig. 118:18). The dimensions, shape and markings on 
the base of the cases indicate that they represent the 
remains of rifle ammunition fired with a needle, dating 
from the 1870s and ’80s. These excavated 11.15×60R 
cartridge cases may have been used as ammunition in 
the single-shot Mauser rifle of 1871, which was replaced 
in due course by the upgraded 1871/84 version, and in 
the Bavarian Werder M1869 rifle, which was adapted 
to fire cartridges used in the aforementioned Mausers 
following the unification of armaments in Germany. 
These models used the 11.15×60R cartridge, which was 
the fundamental ammunition of the German Army up 
until 1889, when the more modern 7.92×57 Mauser 
cartridge was introduced (Ciemiński 2014: 20). 

The second group comprises eight rifle cartridge cases 
of later date. The undamaged specimens are 57 mm long 
with an internal neck diameter of 8  mm (Fig. 118:18). 
These cases evidence the remains of 7.92×57 Mauser 
ammunition, introduced, as earlier mentioned, in 1889. 

The third group is represented by the remains of 
a  cartridge with a shell made of metal and paper (Fig. 
118:20). The surviving metal component of the original 
case is a 9-mm-high base with a diameter of 19  mm 
and a  projecting rim of 21  mm in diameter. There are 
remnants of paper or cardboard inside the base. The 
numbers ‘10’ and ‘60’ are stamped on opposite sides 
around the circumference of the cartridge base. 

The fourth group is represented by a single cartridge 
case measuring 25 mm long and with an internal neck 
diameter of around 7 mm. The case features a shoulder 
four-fifths of the way long its length (Fig. 118:19).

The main task of the case is to hold together all of 
the component parts of the cartridge and to protect 
the powder charge from external factors (Bochyński 
2004: 41). Regardless of ammunition type, country and 
period of manufacture, every variety of cartridge case 
was stamped with characteristic markings indicating 
the ammunition’s intended use and manufacturer 
(Ciemiński 2014: 7). The shells of military ammunition 
made during 1867–1945 featured two types of markings: 
colour and symbol codes of the manufacturer (Ciemiński 
2014: 7). Both types of markings were noted on the 
excavated cartridge cases. They provide information 
about the cartridge manufacturer, the composition of 
the alloy from which the case was made, the bullet type, 
batch number, or the year and month of manufacture 
(Ciemiński 2009: 38). 

The poor condition and incomplete nature of the 
surviving material meant that only 30 specimens 
featuring at least one decipherable headstamp marking 
could be singled out from the entire cartridge case 
assemblage. 

Among the group of 11.15×60R cartridges, markings 
on 25 of the 43 cartridge cases proved possible to 
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Ryc. 118. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, militaria, wybór: pociski (fot. 1–8), kapiszon (fot. 9), pociski (fot. 10–17), łuski 
(fot. 18–20), pociski (fot. 21–23), fragment oprawy skałki (fot. 24), bączek przedni podwójny (fot. 25), sprzączka (fot. 26), wydrążony 
pocisk (fot. 27), blaszki zdobiące podpinkę hełmu (fot. 28), dekoracyjna nakrętka z hełmu wojskowego (fot. 29), guziki wojskowe (fot. 
30–32), elementy masek przeciwgazowych (fot. 33–34), fot. Patryk Muntowski.

Fig. 118. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12, military assortment: bullets (photos 1–8), percussion cap (photo 9), bullets (photos 
10–17), cartridges (photos 18–20), bullets (photos 21–23), fragment of a flintlock fitting (photo 24), front double barrel band (photo 25), 
buckle (photo 26), cored bullet (photo 27), spangles used to ornament helmets detachable lining (photo 28), ornamented cap from 
military helmet (photo 29), military buttons (photos 30–32), elements of gas masks (photos 33–34), photo by Patryk Muntowski.
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produkcji w danym roku i symbol gwiazdki (Ciemiński 
2014: 23). Producenci prywatni produkujący na zamó-
wienie armii stosowali 3 symbole: kod producenta, mie-
siąc produkcji w postaci cyfry rzymskiej oraz pełny rok 
produkcji (Ciemiński 2014: 23). Na badanych łuskach 
z grupy pierwszej występują oba typy oznaczeń. Wy-
różniono wyroby dwóch niemieckich producentów pań-
stwowych, sygnujących literami S i D. Literą S sygnowa-
ła łuski fabryka amunicji w Spandau (Ciemiński 2014: 
21, tab. 1). W zbiorze znajdują się dwie łuski tego pro-
ducenta. Jedną z nich wyprodukowano w sierpniu 1879 
roku. Literą D oznaczała łuski Gdańska Fabryka Amu-
nicji – Munitionsfabrik Danzig (Ciemiński 2014: 21). Łu-
ski gdańskiego producenta reprezentowane są w grupie 
pierwszej najliczniej, bo aż przez co najmniej 16 sztuk. 
Najstarszą łuskę wyprodukowano we wrześniu 1877 r., 
zaś najmłodszą w maju 1888 r. Warto również dodać, 
że w przypadku 16 czytelnych sygnatur tego producen-
ta nie stwierdzono łusek wyprodukowanych w tym sa-
mym roku i miesiącu. 

Cztery łuski nie posiadają typowych sygnatur lite-
rowo-cyfrowych, o których wspomniano, lecz pierścień 
w postaci splecionego sznura. W ich przypadku data pro-
dukcji oraz wytwórca pozostają nieznane. Wśród pozo-
stałych łusek grupy pierwszej znajdują się 2 łuski, wy-
produkowane w Austrii przez zakład G. Rotha z Wied-
nia, który był jednym z eksporterów amunicji 11,15×60R 
do Niemiec (Ciemiński 2014: 110). W opisywanej grupie 
wyróżniono także 4 łuski, w przypadku których możli-
we było jedynie odczytanie roku produkcji: 1873, 1877, 
1879 i 1880 r. Zapis pełnej daty wskazuje, że zostały 
one wyprodukowane przez zakład austriacki lub cywil-
ny niemiecki. Ostatnim typem oznaczeń zaobserwowa-
nym na łuskach grupy pierwszej są małe okręgi wybija-
ne w okolicy spłonki oraz dookolne rowki umieszczone 
na ściankach łusek ok. 1 cm nad kryzą. Pierwszy rodzaj 
oznaczeń występuje na kilku egzemplarzach, pojedynczo 
lub podwójnie. Znakowanie tego typu umieszczano na 
łuskach, które wykorzystano powtórnie do produkcji na-
bojów5. Nie ustalono, co mogły oznaczać rowki na ścian-
kach łusek. Być może ich obecność jest związana z tech-
nologią produkcji lub, analogicznie do kółek wybijanych 
na denku, oznaczały powtórną elaborację.

Na denkach 15 łusek grupy pierwszej zaobserwowa-
no również oznaczenia barwne w postaci czerwonej far-
by. Jest to jedyny wyróżnik dla naboi ćwiczebnych, po-
nieważ amunicję tego typu produkowano, wykorzystując 
standardowe łuski do ostrej amunicji, tyle że wystrzelo-
nej lub niepełnowartościowej (Ciemiński 2014: 26). 

W drugiej wyróżnionej grupie łusek (po amunicji 
7,92×57 systemu Mausera), 7 zidentyfikowano pod ką-
tem proweniencji i roku produkcji. Trzy łuski zostały wy-
produkowane przez niemiecki zakład Königliches Mu-
nitionsfabrik w Spandau (por. Ciemiński 2014: 53, tab. 
12) w październiku 1890 r., styczniu 1891 r. i wrześniu 

5 11.15x60 R Mauser Alemán Mod. 1871–1874: http://www.muni-
cion.org/, dostęp: 13.05.2014 r.

decipher. Ammunition of this type was produced in 
state-owned and private factories which did not use 
a uniform marking system (Ciemiński 2014: 20). From 
1875 to 1889 state-owned factories headstamped 
their ammunition in 4×90 degree layout, the symbols 
consisting of a manufacturer’s code, a year (indicated by 
its last two digits), the month of manufacture, and a star 
symbol (Ciemiński 2014: 23). Private companies making 
goods to order for the armed forces used three symbols: 
a manufacturer’s code, a Roman numeral denoting the 
month of production, and the full year of manufacture 
(Ciemiński 2014: 23). Both types of stamp appear on 
the analysed cases representing the first group. Two 
German state-owned manufacturers stamping their 
products with the letters ‘S’ and ‘D’ were identified. The 
letter ‘S’ features on goods produced at the Spandau 
munitions factory (Ciemiński 2014: 21, tab. 1). There are 
two cartridge cases made by this manufacturer in the 
Wisłoujście assemblage; one of them dates from August 
1879. The letter ‘D’ denotes cartridge cases made at the 
Gdańsk munitions factory – Munitionsfabrik Danzig 
(Ciemiński 2014: 21). Those produced by the Gdańsk 
manufacturer are most numerously represented in the 
first group, which includes at least 16 specimens. The 
earliest of the cases was made in September 1877, the 
most recent – in May 1888. It is worth adding that of the 
16 legible markings attributable to this manufacturer, 
none provide evidence of cartridge cases made in the 
same year and month. 

Four cartridge cases do not bear the typical 
alphanumeric markings outlined above, but instead 
feature a headstamp depicting a circle of braided rope. 
In these instances, neither the production date nor the 
manufacturer are known. The remaining cartridge 
cases of the first group include two examples made in 
Austria by G. Roth of Vienna, who exported 11.15×60R 
cartridges to Germany (Ciemiński 2014: 110). This 
group also includes four cases on which only the year 
of manufacture was decipherable: 1873, 1877, 1879 
and 1880. The fact that they are stamped with the full 
year indicates that they were made by an Austrian 
or a civilian German company. The final variety of 
markings observed among the first group of cartridge 
cases consists of small circles stamped near the primer, 
and circumferential grooves on the sides of the case, 
approximately 1 cm above the rim. The first type, either 
single or double, were noted on several specimens. These 
sorts of markings were stamped on cases that had been 
reused in the manufacture of cartridges.5 What such 
grooves on the sides of a cartridge case signified has 
not been determined. Their presence may be linked to 
the production process or, like the circles stamped on 
cartridge case bases, they may denote reuse. 

Coloured markings in the guise of red paint were also 
noted on the bases of 15 cartridge cases in the first group. 

5 11.15x60 R Mauser Alemán Mod. 1871–1874: http://www.
municion.org/, accessed on: 13.05.2014.
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1899 r. Ponadto w zbiorze wyróżniono łuskę wyproduko-
waną w 1934 r. przez Maschinen und Patronenfabrik Po-
lte z Magdeburga oraz pozostałości łuski wyprodukowa-
nej w 1944 w Metallwarenfabrik Treuenbritzen GmbH 
w Selterhof. Kolejne dwie łuski zostały wyprodukowane 
w austriackim Hirtenmberg w Patronenfabrik Keller & 
Co w lipcu oraz grudniu 1890 r. Analogicznie do opisa-
nej wcześniej amunicji, również 7,92×57 była produko-
wania i eksportowana przez austriackie zakłady do Nie-
miec (Ciemiński 2014: 109, tab. 3). 

Do trzeciej grupy technologicznej zaliczono egzem-
plarz różniący się od omówionych powyżej kształtem 
i typem oznaczeń umieszczonym na dnie. Na podstawie 
oględzin stwierdzono, że najprawdopodobniej jest to po-
zostałość po myśliwskim naboju śrutowym (Szyrkowiec 
1988: 48–49). Widoczne na dnie liczby: 60 i 10 odno-
szą się do kalibru broni gładkolufowej, który wyraża się 
dwoma liczbami. Pierwsza (10) oznacza liczbę kul o śred-
nicy przewodu lufy, jaką można odlać z jednego funta an-
gielskiego ołowiu, druga zaś (60) wyraża całkowitą dłu-
gość łuski naboju (por. Szyrkowiec 1988: 13). Na bada-
nej łusce zaobserwowano wyłącznie oznaczenia odno-
szące się do kalibru broni. Być może informacje o produ-
cencie, jak i dacie produkcji umieszczone były na nieza-
chowanych papierowych ściankach łuski. 

Łuska zaliczona do grupy czwartej jest pozostałością 
po naboju pistoletowym 7,62×25 mm T.T., będącym od 
1930 r. przepisową amunicją stosowaną w pistoletach 
oraz pistoletach maszynowych Armii Czerwonej (Chlo-
upek 1994: 26). Na dnie łuski nie zaobserwowano żad-
nych sygnatur.

Wśród zabytków będących częściami zapłonu bro-
ni palnej wyróżniono dwa kapiszony i prawdopodobnie 
oprawę skałki. Kapiszony odkryte na dziedzińcu Fortu 
Carré mają kształt cylindra o średnicy i wysokości oko-
ło 5 mm, wykonano je z miedzianej blaszki (ryc. 118:9). 
Kapiszony używano do podpalania ładunku prochowe-
go. W tym celu kapiszon należało umieścić na tzw. ko-
minku. Po uderzeniu kurka zamka w kapiszon docho-
dziło do zapalenia umieszczonego w jego wnętrzu pio-
runianu, a ogień poprzez kanał podpalał proch w komo-
rze nabojowej. Dzięki większej niezawodności, odporno-
ści na warunki atmosferyczne i skróceniu czasu ładowa-
nia, zamki kapiszonowe wyparły bardziej zawodne zam-
ki skałkowe (Maciejewski 1991: 91).

Kolejnym zabytkiem, który być może także wiąże 
się z podpalaniem prochu, jest ołowiana blaszka (ryc. 
118:24). Przedmiot pierwotnie posiadał kształt zbliżo-
ny do kwadratowego, o przybliżonych wymiarach 25 na 
25 mm i 1 mm grubości. Został dwukrotnie złożony na 
pół. W  wyniku przeprowadzonych prac konserwator-
skich udało się bez uszkodzeń rozprostować jedno zgię-
cie, dzięki czemu na krawędzi blaszki został odsłonię-
ty odcisk w postaci dwóch równoległych żłobień. Wła-
śnie te żłobienia zasugerowały interpretację zabytku jako 
oprawy skałki krzemiennej. Skałka była umieszczana 
między szczękami kurka zamka skałkowego, które były 
ściskane przy pomocy śruby (Kwaśniewicz 1987: 148).  

This is the only distinguishing characteristic of blanks, 
as cartridges of this type were made from standard cases 
for live ammunition which had already been fired or was 
defective (Ciemiński 2014: 26). 

The second group (Mauser 7.92×57 cartridge cases) 
features seven specimens whose provenance and year of 
manufacture could be identified. Three cartridge cases 
were made by the German Konigliches Munitionsfabrik 
in Spandau (see Ciemiński 2014: 53, tab. 12) in October 
1890, January 1891 and September 1899. This group 
also includes a cartridge case made in 1934 by the 
Maschinen und Patronenfabrik Polte, Magdeburg, and the 
remains of a case made in 1944 by the Metallwarenfabrik 
Treuenbritzen GmbH, Selterhof. A further two cartridge 
cases were made in Hirtenmberg, Austria, by 
Patronenfabrik Keller & Co, in July and December 1890. 
Analogous 7.92×57 cartridges were also produced and 
exported by Austrian factories to Germany (Ciemiński 
2014: 109, tab. 3). 

The third technological group is represented by 
a specimen which differs from those already discussed, 
both in terms of its shape and in the type of markings 
used on the headstamp. Examination of this artefact 
revealed that it most probably represents the remains of 
a hunting shot cartridge (see Szyrkowiec 1988: 48–49). 
The ‘60’ and ‘10’ visible on the base refer to the calibre 
of a smoothbore weapon, which is expressed by two 
numbers. The first number – 10 – denotes the number 
of spherical balls of the same diameter as the gun barrel 
that could be made from a pound of English lead, whilst 
the second – 60 – denotes the total length of the cartridge 
case (Szyrkowiec 1988: 13). Only markings referring to 
weapon calibre were noted on the examined shell. It is 
possible that details of the manufacturer and production 
date may have featured on the non-extant paper sides of 
the cartridge case. 

The shell representing the fourth group comes 
from a 7.62×25 mm TT pistol cartridge, which was the 
regulation ammunition used in pistols and submachine 
guns by the Red Army from 1930 onwards (Chloupek 
1994: 26). No markings were noted on the base of this 
cartridge case.

Among the finds identified as parts of firearm ignition 
mechanisms were two percussion caps and a probable 
component of a flintlock. The percussion caps discovered 
in the courtyard of the Fort Carré are cylindrical; they 
measure around 5 mm both in height and diameter and 
are made of sheet copper (Fig. 118:9). Percussion caps 
served to ignite the powder charge in a firearm. To this 
end the percussion cap had to be placed over a hollow 
nipple. When the hammer struck the percussion cap this 
ignited the fulminate primer inside it, the flame travelling 
through the hollow nipple and igniting the main powder 
charge in the chamber. As the caplock mechanism was 
more dependable, more weather resistant and quicker 
to load, it replaced the less reliable flintlock system 
(Maciejewski 1991: 91).
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Dla jej pewnego osadzenia w szczękach oraz ochrony przed 
pękaniem skałkę oprawiano w różne łatwo dostępne mate-
riały, takie jak: ołów, tkaniny, papier czy skóra (Maciejew-
ski 1993: 45). W instrukcji wojskowej Wiadomości ściąga-
jące się do woyskowey palney broni ręcznej, z Dziełka Ros-
syyskiego i innych z dodaniem Taryffy naprawy Broni i Ry-
ciną. Z rozkazu Jego Cesarzowiczowskiey Mości Wielkie-
go Księcia Konstantego Naczelnego Wodza, przez Porucz-
nika Artylleryi Antoniego Jakubowicza ułożone i do druku 
podane, wydanej w 1824 r., zawarte zostały najdogodniej-
sze wymiary skałek. Odpowiednio podano dane metryczne 
– karabinowej: długość od 13 do 14 linii, szerokość od 12 
do 13 linii, grubość od 3 do 3,5 linii; pistoletowej: długość 
od 10 do 11 linii, szerokość od 10 do 11 linii, grubość od 
2,5 do 3 linii (Jakubowicz 1824: 45). Po zsumowaniu po-
dwójnej długości oraz szerokości najmniejsza oprawa skał-
ki pistoletowej powinna mieć co najmniej ok. 4 cm długo-
ści i 2 cm szerokości [1 linia nowopolska z 1818 r. rów-
na 2 mm (Stamm 1938: 30)]. Z przedstawionych obliczeń 
wynika, że analizowany zabytek może stanowić tylko frag-
ment takiej oprawy.

Wśród elementów broni palnej wyróżniono także 
mosiężne okucie łoża karabinu (ryc. 118:25). Przedmiot 
o długości 90 mm i szerokości 24 mm posiada dwa pier-
ścienie o wysokości 46 i 34 mm. W dolnej części znajdu-
je się rozszerzenie, w którym wykonano otwór o średnicy 
12 mm, prowadzący do wyżłobionego w łożu kanału na 
stempel/wycior. Na bocznej płaszczyźnie, mniej więcej na 
wysokości pierwszej obejmy, znajduje się otwór o średni-
cy 5 mm, służący do zamocowania bączka na łożu. Bącz-
ki mocowane były przy pomocy stalowych zatrzasków 
umieszczonych na łożu, zakończonych na jednym końcu 
guzem, który zaczepiał o otwór w bączku/obejmie. Taki 
system mocowania umożliwiał szybki demontaż karabi-
nu na części. Pod pierwszą obejmą widoczny jest wytło-
czony trzycyfrowy numer6. Pod drugą obejmą znajduje 
się niewielki nieczytelny znak. Zapewne są to fragmen-
ty sygnatury umieszczanej na różnych elementach bro-
ni opisującej cechy kontrolne, oznaczeniami wojskowy-
mi czy oznaczeniami odbioru (Garbal 2005: 25–26). Ba-
dany egzemplarz posiada w przedniej obejmie wycięcie 
na muszkę, która była zamocowana na lufie. Druga obej-
ma tak samo jak i pierwsza posiada poprzeczną przerwę. 
Ponadto zaobserwowano uszkodzenia w postaci wgnie-
cenia górnej krawędzi między górnymi obejmami, w tzw. 
okienku, oraz otworu na stempel/wycior znajdujący się 
w dolnej części badanego elementu. Przeglądając litera-
turę dotyczącą dawnej broni palnej, można zauważyć, że 
kształt i wielkość bączków przednich były bardzo zbliżo-
ne do siebie w różnych modelach broni produkowanych 
w Europie na przestrzeni od XVIII do XIX w. Biorąc pod 
uwagę kontekst, w jakim zabytek został odkryty7, moż-
na założyć, że pochodzi on od oprawy karabinu pruskiej 
produkcji. Jest taki sam lub różni się nieznacznie od 

6 Najprawdopodobniej jest to liczba 597 lub 587.
7 Pochodzi on z wypełniska studni. Znaleziono go wraz z innymi 

zabytkami datowanymi na XIX wiek.

Another artefact that might be linked to powder 
ignition is a piece of sheet lead (Fig. 118:24). This object had 
originally been sub-square, measuring approximately 
25×25  mm and 1  mm thick, but was subsequently 
twice folded in half. One of these folds was successfully 
opened out during the course of conservation, revealing 
an imprint in the form of two parallel notches on the 
edge of the casing. It is these notches which suggest that 
this artefact may have secured the flint in a flintlock 
mechanism. The gun flint was held in place by a set of jaws, 
which were tightened with a screw (Kwaśniewicz 1987: 
148). In order to hold the flint more snugly in these jaws 
and protect it from cracking, it was wrapped in various 
readily available materials such as lead, cloth, paper 
or leather (Maciejewski 1993: 45). An army instruction 
manual published in 1824 ‘Wiadomości ściągające 
się do woyskowey palney broni ręcznej, z Dziełka 
Rossyyskiego i innych z dodaniem Taryffy naprawy Broni 
i Ryciną. Z rozkazu Jego Cesarzowiczowskiey Mości 
Wielkiego Księcia Konstantego Naczelnego Wodza, przez 
Porucznika Artylleryi Antoniego Jakubowicza ułożone 
i do druku podane’ stipulated the optimal dimensions of 
a gun flint. It specifies the following metric data: for rifles 
– length 13 to 14 lines, width 12 to 13 lines, thickness 3 
to 3.5 lines; for pistols – length 10 to 11 lines, width 10 to 
11 lines, thickness 2.5 to 3 lines (Jakubowicz 1824: 45). 
After doubling the length and width, the smallest lead 
holder for a pistol flint should have been at least c. 4 cm 
long and 2 cm wide (1 New Polish line of 1818 equalling 
2  mm [Stamm 1938: 30]). The calculations outlined 
here suggest that the find in question could only have 
constituted part of such a holder.

A brass fitting from a rifle stock was also among the 
firearm components identified (Fig. 118:25). This item is 
90 mm long and 24 mm wide with two rings measuring 
46 mm and 34 mm high respectively. The wider, lower 
end of the fitting features a hole of 12 mm in diameter 
leading to a channel bored in the stock for a ramrod/
scouring stick. A hole of 5  mm in diameter, pierced 
through the side face of the fitting, roughly in line with 
the first ring, served to attach a sling swivel to the stock. 
Swivels were affixed using steel mounts fitted to the 
stock; these consisted of a stud which engaged with the 
hole in the swivel/barrel band. This system of attachment 
enabled the rifle to be disassembled quickly. A three-
digit number is stamped below the first band.6 A small, 
illegible mark features below the second band. These 
are probably remnants of markings, such as inspection 
marks, military markings and acceptance marks, found 
on various firearm components (Gabriel 2005: 25–26). 
The analysed artefact features a notch in the front band 
to accommodate the sight, which was fixed to the barrel. 
The second band, like the first, is also notched. Damage 
is also evident in the form of indentations on the upper 
edge between the two rings of the H-type barrel band, 
and on the edges of the hole for the ramrod/scouring 

6 The number in question is probably either ‘597’ or ‘587’.
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tych montowanych w wymienionym już, jednym z pierw-
szych karabinów iglicowych wzór 1841, konstrukcji Ni-
colausa Dreysego (por. Racięski 2005: 29; Garbal 2002: 
fot. 1) oraz pruskich kapiszonowych karabinów piechoty 
produkowanych około połowy XIX wieku (por. Witecki, 
Świderska-Łupińska 2013: 238, pkt. 200). Czas produk-
cji i funkcjonowania wymienionych wyżej karabinów ko-
reluje z chronologią ustaloną dla warstwy, w której od-
kryto zabytek.

Ostatnim przedmiotem niesklasyfikowanym w po-
wyższych podziałach amunicji, a zakwalifikowanym 
do tej samej kategorii, jest cynkowa nakrętka o średni-
cy 3,7 cm i wysokości 1,4 cm (ryc. 117:6). Do zewnętrz-
nej powierzchni elementu przymocowano nakładkę 
w  kształcie ośmioramiennej gwiazdy o zaokrąglonych 
ramionach. Maksymalna szerokość nakładki wynosi 
46 mm. Zabytek udało się zidentyfikować jako nakrętkę 
zabezpieczającą koralik połączony sznurkiem z zapalni-
kiem, przechodzącym przez drewniany trzonek granatu 
ręcznego. Granaty trzonkowe Steilhandgranate pojawiły 
się w niemieckiej armii w 1915 r. Powstało kilka wer-
sji bazujących na tej samej koncepcji, przy czym mode-
le z nakrętkami pojawiły się ok. 1916 r. (Bull 2000: 125 
i 126). Nakrętka może pochodzić zarówno od grantu bo-
jowego, jak i wersji szkolnej.

Umundurowanie
Elementami umundurowania pozyskanymi w trakcie 

badań są guziki oraz dekoracyjne elementy hełmu lub 
czapki wojskowej.

Spośród wszystkich guzików pozyskanych w trak-
cie badań 11 zidentyfikowano jako mundurowe lub po-
chodzące od wyposażenia wojskowego. W grupie guzi-
ków wojskowych wyróżniono 3 z oznaczeniami na awer-
sie oraz 8 o gładkich główkach.

W pierwszej grupie wyróżniono guzik o średnicy 
18 mm, wypukły, gładki, z umieszczoną centralnie, zakre-
skowaną cyfrą 2 (ryc. 118:32). Na wklęsłym rewersie znaj-
duje się kilka okręgów, uszko wykonano z okrągłego drutu. 
Guziki tego typu przewidziane były do zamocowania nara-
mienników w umundurowaniu niemieckim z czasów Ce-
sarstwa Niemieckiego (Hostert 2005: 172). Cyfra umiesz-
czona na guziku oznaczała numer kompanii w pułku. 

Kolejny egzemplarz o średnicy 18 mm jest płaski 
(ryc. 118:30). Na krawędzi awersu znajdują się dwa okrę-
gi, ujmującą cyfrę 1 wpisaną w labry. Rewers jest gładki, 
brak uszka. Guzik nawiązuje formą do wojskowych gu-
zików francuskich z początku XIX w., jednak detale, ta-
kie jak: wielkość cyfry i labrów oraz uszko inne niż słu-
pek z czterema otworami (Fallou 1915: 86; Boczkowski 
1999: 19–30) wskazują, że wyprodukowany został na po-
trzeby umundurowania wojska Księstwa Warszawskiego 
lub Królestwa Kongresowego. W przypadku tego guzika 
cyfra oznacza numer pułku piechoty lub oddziałów kon-
nych (Boczkowski 1999: 19–20).

Kolejnym guzikiem posiadającym oznaczenie jest eg-
zemplarz o średnicy 20 mm (ryc. 118:31). Główka guzika  
jest wypukła. W centralnej części znajduje się korona na 

stick at the base of the analysed component. A review of 
the literature concerning historical firearms reveals that 
front sling swivels were very similar in shape and size 
in various models of weapon made in Europe from the 
18th to the 19th century. Bearing in mind the context 
in which this item was found,7 it can be assumed that 
it is a fitting from a Prussian-made rifle. It is extremely 
similar to those mounted on one of the earlier mentioned 
first needle rifles designed by Nicolaus Dreyse in 1841 (cf. 
Racięski 2005: 29, Garbal 2002: fot. 1) and on Prussian 
percussion cap infantry rifles made around the mid-19th 
century (see Witecki & Świderska-Łupińska 2013: 238, 
pt. 200). The date when these rifles were manufactured 
and used tallies with the chronology determined for 
the archaeological context from which this artefact was 
recovered. 

The final item not listed in any of the aforementioned 
ammunition groups, but attributed to the same category 
is a tin cap measuring 3.7  cm in diameter and 1.4  cm 
in height (Fig. 117:6). Attached to the outer surface 
of the cap is a plate in the form of an eight-pointed 
star with rounded corners. The plate has a maximum 
width of 46 mm. This object was identified as a closing 
cap securing a porcelain ball attached by a cord that 
ran through the wooden handle of a stick grenade to 
a detonator. Stick grenades (Stielhandgranate) were first 
used by the German Army in 1915. Several versions were 
designed based on the same concept; models featuring 
a closing cap appeared around 1916 (Bull 2000: 125 and 
126). This particular cap may have come from a combat 
grenade or a training grenade.

Uniform accessories
Uniform accessories recovered during the course of 

excavation include buttons and decorative details from 
helmets and military hats.

Among the excavated buttons were 11 which were 
identified as buttons from uniforms or military kit. The 
military buttons included 3 with markings on the obverse 
and 8 with plain faces.

The first group features a plain, convex button of 
18 mm in diameter, with the numeral ‘2’ in the centre 
(Fig. 118:32). There are several circles on the concave 
reverse and an attachment loop made of round wire. 
Buttons of this type were used for fastening epaulettes 
on German uniforms of the German Empire period 
(Hostert 2005: 172). The numeral on the button denoted 
the company number within a regiment. 

Another specimen with a diameter of 18 mm is flat 
(Fig. 118:30). There are two circles at the edges of the 
obverse flanking the numeral ‘1’, which is surrounded by 
mantling. The reverse is plain, and there is no attachment 
loop. This button is reminiscent in form of French military 
buttons of the early 19th century; however, details such as 
the size of the numeral and mantling, and the attachment 

7 This fitting was discovered in the fill of a well along with other 
artefacts dated to the 19th century.
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nakrapianym, fakturowanym tle, otoczonym lekko wy-
pukłą, gładką krawędzią. Do wklęsłego rewersu przymo-
cowano druciane uszko. Guziki o takiej stylistyce poja-
wiły się wraz z nowym modelem munduru, wprowadzo-
nym w pruskiej armii w 1907 r. (Horsert 2005: 193).

Wśród analizowanych guzików wyróżniono pięć 
gładkich i wypukłych egzemplarzy o średnicy 23–24 mm  
(ryc. 117:2). Ich krawędzie zostały pozawijane do we-
wnątrz wklęsłego rewersu. Na rewersie jednego z guzi-
ków znajduje się napis EXTRA FEIN oraz 6 gwiazdek. 
Napisy takie stosowali, co najmniej od XIX w., produ-
cenci guzików z Prus i Niemiec, a oznaczały one produkt 
wysokiej jakości8. Gładkie tombakowe guziki o średni-
cy 24 mm (± 0,5 mm) były przyszywane do żołnierskich 
bluz Waffenrock, używanych w pruskiej armii od 1842 r. 
(Hostert 2005: 117). 

Wśród nieoznaczonych guzików wojskowych wy-
różniono egzemplarz o profilowanym rewersie z dwoma 
drucianymi uszkami (ryc. 117:3). Guzik posiada wypu-
kłą, gładką główkę o średnicy 23 mm. Guziki o takiej 
konstrukcji miały za zadanie podtrzymywanie w okoli-
cy lędźwi pasa, który wraz z całym oporządzeniem polo-
wym mógł ważyć nawet 60 funtów (Hostert 2005: 128). 
Czas stosowania guzików tego typu przypada głównie na 
2. poł. XIX w., z czasem zastąpiono je hakami munduro-
wymi (Horster 2005: 128). 

Do ostatnich wydzielonych w zbiorze guzików nale-
żą cynkowe formy o miseczkowatych główkach mierzą-
cych 17 mm, zaopatrzonych w trzy dziurki do przeszycia 
(ryc.  117:5). Tego typu guziki o charakterystycznej bu-
dowie stosowane były w niemieckich pałatkach Zeltbahn 
oraz innym wyposażeniu wojskowym od końca XIX w. 

Do części umundurowania zakwalifikowano 16 me-
talowych blaszek (ryc. 2:28), składających się pierwot-
nie wraz ze skórzanym paskiem na ozdobną podpin-
kę czapki lub hełmu wojskowego. Kształt 15 z 16 bla-
szek zbliżony jest do prostokąta, przy czym jedna z kra-
wędzi uformowana jest w dwie lub trzy półkule. Każda 
z blaszek posiada otwory do mocowania, jeden podłużny 
lub dwa okrągłe. Wymiary największego elementu wy-
noszą 37×25 mm, blaszki kolejno zmniejszają się, aż do 
najmniejszej o wymiarach 24×17 mm. Pierwszy element 
(największy) jest kształtu owalnego, na jednym z końców, 
tak jak pozostałe elementy, posiada półkoliste zakoń-
czenia. W odróżnieniu od pozostałych ma jeden otwór 
o średnicy 8 mm oraz rozmieszczone wokół niego cztery 
o średnicy 2 mm. Poprzez największy z otworów podpin-
ka była mocowana do czapki lub hełmu. 

Ozdobne podpinki przy hełmach i czapkach były 
popularne w różnych rodzajach wojsk licznych krajów 
w  XVIII i XIX wieku. Przykładowo, do kaszkietów ka-
walerii Księstwa Warszawskiego mocowano podpinkę: 
„sporządzoną ze skóry, na którą aplikowane były łuski 
z bielonej żelaznej blachy”. Była ona przymocowana do 
kaszkietu dwoma guzami (Trąbski 2011: 179). Kontekst 

8 Guzik btrm4795, http://www.buttonarium.eu/szczegoly.php?id= 
4795, dostęp: 2014.02.24

loop taking a form other than a shank with four holes 
(Fallou 1915: 86; Boczkowski 1999: 19–30), indicate that 
it was made for army uniforms of the Duchy of Warsaw 
or the Congress Kingdom of Poland. The numeral on this 
particular button refers to the number of an infantry 
regiment or cavalry division (Boczkowski 1999: 19–20).

Another button with markings is represented by 
a specimen measuring 20 mm in diameter (Fig. 118:31). 
It has a convex head. A crown is depicted in the centre, 
set against a pebble-grained background circumscribed 
by a plain, slightly convex rim. The concave reverse 
retains a wire attachment loop. Buttons of this design 
appeared together with the new Prussian Army uniform 
introduced in 1907 (Horsert 2005: 193).

The button assemblage also includes five plain, 
convex specimens of 23–24 mm in diameter (Fig. 117:2). 
The edges of these buttons are curled inward onto the 
convex reverse. The reverse of one of the buttons features 
the words ‘EXTRA FEIN’ and six stars. This type of 
backmark was used from at least the 19th century 
by button manufacturers in Prussia and Germany 
to indicate a  high quality product.8 Plain brass alloy 
(tombak) buttons with a diameter of 24 mm (± 0.5 mm) 
were sewn on to the Waffenrock – a soldier’s tunic used 
by the Prussian Army from 1842 (Hostert 2005: 117). 

Unidentified military buttons include one example 
with a profiled reverse featuring two wire attachment 
loops (Fig. 117:3). This button has a plain, convex head of 
23 mm in diameter. Buttons of this variety were designed 
to secure lumbar belts which, together with a full set of 
field equipment, would have weighed up to 60 pounds 
(Hostert 2005: 128). These types of button were mainly in 
use during the latter half of the 19th century, eventually 
being replaced by uniform hooks (Horster 2005: 128). 

The last objects singled out in this assemblage are 
zinc dish buttons measuring 17  mm, each provided 
with three stitch holes (Fig. 117:5). Buttons of this 
characteristic design were used on German Zeltbahn tent 
shelters and other items of military equipment up until 
the late 19th century.

Among the items classified as uniform accessories 
are 16 metal plates (Fig. 118:28) which, together with 
a  leather strap, originally made up an ornate chinstrap 
for a military hat or helmet. Fifteen of the 16 plates are 
sub-rectangular, with two or three semi-circular lobes on 
one edge. Each of the plates has either one oblong or two 
circular attachment holes. The largest element measures 
37×25  mm, with the rest of the plates successively 
decreasing in size, down to the smallest one, measuring 
24×17 mm. The first (and largest) element is oval and, 
like the other pieces, has lobes at one end. In contrast 
to the other plates it features a single hole of 8 mm in 
diameter encircled by four holes of 2  mm in diameter. 
The chinstrap was attached to the hat or helmet through 
the largest of these holes. 

8 Guzik btrm4795, http://www.buttonarium.eu/szczegoly.php?id= 
4795, accessed on: 24.02.2014.
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odkrycia metalowych pozostałości podpinki sugeru-
je interpretację znaleziska jako elementu nakrycia gło-
wy XIX-wiecznego niemieckiego munduru wojskowe-
go. Podobne lub takie same metalowe blaszki ozdabiały 
podpinki jednego z najbardziej rozpoznawalnych symbo-
li armii Cesarstwa Niemieckiego, jakim był hełm potocz-
nie nazywany Pickelhaube. Hełm wykonywano z utwar-
dzonej, barwionej na czarno skóry, wzmocnionej mo-
siężnymi elementami Na przestrzeni kilkudziesięciu lat 
wprowadzono kilkanaście modeli tego nakrycia głowy. 
Wdrożone zmiany dotyczyły kształtu, wielkości i budo-
wy. W  kolejnych latach produkcji uproszczono budowę 
hełmu, a drogie mosiężne elementy zastępowano tańszy-
mi, stalowymi lub skórzanymi (Schnurr: pickelhaube M 
1887). Łuskowana podpinka w hełmach piechoty została 
zastąpiona skórzaną w 1891 r. Nie oznacza to, że zosta-
ła całkowicie wycofana z użytku. Żołnierze gwardii lub 
niektóre oddziały używały ich zamiennie ze zwykłą skó-
rzaną podpinką, w zależności od okazji (Schnurr: chin-
scales & chinstraps). Zanim w armii pruskiej wprowa-
dzono pikielhaubę, a także już w czasie jej użytkowa-
nia, w  powszechnym użyciu były czapki tzw. Tschako. 
W niektórych modelach, tak jak w pikielhaubie, pod-
pinki również były pokrywane metalowymi blaszka-
mi. Łuskowane podpinki zdobiły również futrzane czap-
ki huzarów – Pelzmütze. Forma podpinek pokrywanych 
metalową łuską nie ulegała znacznym zmianom, przez 
co trudno konkretnie stwierdzić, dysponując jedynie tym 
elementem, z jakiego nakrycia głowy pochodzi. W opisy-
wanej sytuacji kontekst pozyskania zabytku pozwala na 
identyfikację z niemieckim hełmem.

Kolejnym zabytkiem, który także należy identyfiko-
wać z pruskim hełmem, jest przedmiot w kształcie wy-
pukłej, ośmioramiennej gwiazdy o grubości 8 i szeroko-
ści 21,5 mm, posiadającej na rewersie gwintowany otwór 
(ryc. 118:29). Gwiazdki o identycznej formie służyły 
do mocowania podstawy dekoracyjnego kolca lub kuli, 
wieńczących niemieckie pikielhauby. Analogiczne detale 
występują na kilku wzorach oficerskich hełmów używa-
nych przez żołnierzy różnych rodzajów wojsk (por. Kube 
1990: 75 pkt. 164, 76 pkt. 165, 79 pkt. 174).

Z umundurowaniem związany jest również element 
w kształcie okrągłej ramki o średnicy 16 mm i szeroko-
ści 4 mm (ryc. 117:4). Wykonany został z cienkiej blasz-
ki, jedną ze stron zdobią poprzeczne żeberka, zachowały 
się również dwa wąsy służące do zamocowania elemen-
tu. Tak jak w przypadku poprzedniego zabytku, tu rów-
nież mamy do czynienia z elementem wojskowego nakry-
cia głowy. Zabytek był częścią Mützenkokarden – kokar-
dy, metalowego znaczka noszonego na czapkach niemiec-
kich żołnierzy w okresie Drugiej Rzeszy. Kokardy mia-
ły charakter identyfikacyjny. Każdy Land posiadał em-
blemat w innych kolorach (Hostert 2005: 150). Produ-
kowano dwa warianty kokard: jednoczęściowe i dwuczę-
ściowe, przy czym te ostatnie przysługiwały podoficerom 
i oficerom (Schnurr: kokarde). Odkryty element nałożo-
ny był pierwotnie na większą blaszkę w kształcie kokar-
dy, zatem stanowi tylko część emblematu.

Decorative chinstraps for helmets and hats were 
widely used by the armed forces of numerous countries 
in the 18th and 19th centuries. For example, caps worn 
by the cavalry of the Duchy of Warsaw had a chinstrap: 
‘made of leather, with applied scales of bleached sheet 
iron. It was fastened to the cap by two studs’ (Trąbski 
2011: 179). The context in which the chinstrap’s remnant 
metal parts were discovered suggests that they came 
from an item of headwear of a 19th-century German 
military uniform. Similar metal plates adorned one of 
the most instantly recognisable symbols of the Imperial 
German Army – the helmet known as the Pickelhaube. 
Made of hardened leather, dyed black, it was reinforced 
with brass trim. Over several decades more than a dozen 
models of this type of helmet were used, changes being 
introduced in its shape, size and construction. In later 
years its structural design was simplified, and the 
expensive brass fittings were replaced with cheaper steel 
or leather alternatives (Schnurr: Pickelhaube M 1887). 
The scaled chinstrap of infantry helmets was replaced by 
a leather one in 1891. This does not mean that they were 
entirely withdrawn from use. Soldiers of the guard and 
certain units used them interchangeably with ordinary 
leather chinstraps depending on the occasion (Schnurr: 
chinscales & chinstraps). Before the Prussian Army 
adopted the Pickelhaube, and during the time when it 
was in use, an item of headwear known as a Tschako 
was widely used. Like the Pickelhaube, some models had 
a chinstrap covered with metal scales. Scaled chinstraps 
also adorned the hussars’ fur hat – the Pelzmütze. 
Chinstraps with metal scales changed little over time, 
making it difficult to associate these scales with a specific 
item of headwear. Given the find context, it is probable 
that they came from a German helmet.

Another artefact associated with a Prussian helmet 
is a raised, eight-pointed star measuring 8  mm thick 
and 21.5 mm wide, with a threaded hole on its reverse 
side (Fig. 118:29). Stars of identical form served as the 
base on which the decorative spike or ball surmounting 
a Pickelhaube was mounted. Analogous details featured 
on several designs of officers’ helmets used by soldiers of 
various armies (see Kube 1990: 75 point 164, 76 point 
165, 79 point 174).

A further uniform-related item is represented by 
a circular frame measuring 16 mm in diameter and 4 mm 
wide (Fig. 117:4). Made from a thin piece of sheet metal, 
one side is decorated with transverse ribbing, and two 
attachment lugs survive. As with the previous artefact, this 
element also came from an item of military headwear. It 
was part of a Mützenkokarde – a metal cockade worn on 
hats by German soldiers at the time of the Second Reich. 
Cockades served as a means of identification, each Land 
having its own emblem in distinctive colours (Hostert 
2005: 150). Cockades were made in one-piece and two-
piece varieties, the latter being worn by NCOs and officers 
(Schnurr: kokarde). The recovered artefact was originally 
fitted to a larger piece of sheet metal in the shape of 
a cockade, hence it made up only part of this emblem. 
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Wyposażenie
Do wyposażenia wojskowego zaliczono m.in. dwa me-

talowe okucia w formie płaskich pierścieni o średnicach 
zewnętrznych 22 mm i wewnętrznych 13 mm (ryc. 117:8, 
9). Pierścienie wykonano z dwóch złączonych ze sobą czę-
ści, pomiędzy którymi znajdują się resztki tkaniny. Tego 
typu oprawki-przelotki stosowano m.in. w płachtach na-
miotowych w celu wzmocnienia otworów montażowych.

Kolejnym zabytkiem uznanym za część wyposażenia 
wojskowego jest metalowy pierścień o średnicy zewnętrz-
nej 32 mm (ryc. 117:7). Na zewnętrznej powierzchni ele-
mentu znajduje się żeberkowany poprzecznie plastycz-
ny pierścień. Przedmiot najprawdopodobniej jest częścią 
okularu lornetki. W zależności od budowy konkretnego 
egzemplarza pierścień mógł pełnić funkcję oprawy so-
czewki oraz służyć do regulacji ostrości.

Wśród militariów o najmłodszej metryce są skó-
rzane i metalowe elementy masek przeciwgazowych  
(ryc. 118:26, 33, 34). Elementy masek wystąpiły na dwóch 
wykopach. Zbiór części z pierwszego wykopu zawiera: 
dwie metalowe sprzączki o wymiarach 3×1,5 cm, dwie 
metalowe oprawki okularów o średnicy 8 cm z umiesz-
czonymi wewnątrz soczewkami wykonanymi z tworzywa 
sztucznego, metalowy fragment w kształcie półksięży-
ca z licznymi regularnymi otworami oraz pasek ze skóry 
mierzący około 14×3 cm. Drugi wykop dostarczył: meta-
lową część zespołu zaworów owalnego kształtu o wymia-
rach ok. 7,5 na 5,6 cm, podłużny pasek skóry o przybli-
żonym wymiarze 30×3 cm, 8 sprężyn o długości 5,5 cm 
(6 sztuk) i 7,6 cm (2 sztuki) oraz metalowej opaski o dłu-
gości 8 cm i szerokości 0,5 cm. W obu przypadkach od-
kryte elementy nie składają się na kompletną maskę. Na 
kilku częściach występują sygnatury producentów: na 
obu oprawkach soczewek litera G oraz liczba 41. Wkład-
ki przeciwmgłowe opatrzone są na krawędzi symbolem 
przypominającym literę W, wpisaną w okrąg oraz napi-
sem: 1938 Innenseite Gussn 7/14799. Na zespole zawo-
rów widoczny jest literowy kod BMW, którym oznaczano 
wyroby produkowane w zakładzie produkcji aluminium 
Nuernberg GmbH9, oraz liczbę 41 wpisaną w okrąg, któ-
ra analogicznie do oznaczenia na oprawkach jest prawdo-
podobnie skrótem roku produkcji: 1941 r. Wąską literę 
S wpisaną w okrąg zarejestrowano na gumowej uszczel-
ce umieszonej na zespole zaworów. Nie ustalono znacze-
nia tego symbolu. 

Pomimo niekompletności i złego stanu zachowania 
masek możliwa była ich identyfikacja. Wszystkie części 
pochodzą od niemieckich masek przeciwgazowych mo-
del M30. Cechą charakterystyczną modelu M30 jest wy-
konanie części twarzowej z gumowanego płótna obszyte-
go na brzegach owczą skórą (Saiz 2009: 99). Maski prze-
ciwgazowe były stałym elementem wyposażenia osobi-
stego żołnierzy Wehrmachtu.

9 Kody producentów: http://myvimu.com/blog/kody-producentow-
okresu-iii-rzeszy-–-poradnik/, dostęp: 02.03.2014 r.

Accoutrements
Items classified as parts of military accoutrements 

include two metal fittings in the form of flat rings with an 
outer diameter of 22 mm and an inner diameter of 13 mm 
(Fig. 117:8,9). The rings are made of two interconnected 
pieces with remnants of cloth in between them. This type 
of eyelet-grommets was used, among other things, for 
reinforcing assembly holes in tent canvases.

Another artefact recognised as an item of military 
equipment takes the guise of a metal ring with an outer 
diameter of 32 mm (Fig. 117:7). Its outer surface features 
a moulded ring with transverse ribbing. This object is 
probably part of an eyepiece from a pair of binoculars; 
depending on their particular construction, the ring may 
have served as the rim of a lens and as a means of focal 
adjustment.

Some of the military artefacts of most recent date 
excavated at Wisłoujście Fortress are leather and 
metal parts of gas masks (Fig. 118:26, 33,34). Gas 
mask components were excavated in two trenches. The 
assemblage recovered from the first of these trenches 
includes two metal buckles measuring 3×1.5  cm, two 
metal eye window rims of 8  cm diameter which retain 
their acrylic lenses, a crescent-shaped piece of metal with 
numerous regular holes, and a leather strap measuring 
14×3  cm. The second trench yielded an oval metal 
component (c. 7.5×5.6  cm) from a set of valves, a strip 
of leather measuring around 30×3 cm, 8 springs with 
lengths of 5.5  cm (6 items) and 7.6  cm (2 items), and 
a  metal band of 8  cm in length and 0.5  cm in width. 
Neither of the two sets of components make up a complete 
mask. Several of the elements feature manufacturers’ 
stamps: the letter ‘G’ and the number ‘41’ feature on both 
lens rims. Anti-fog inserts are stamped on the edge with 
a  symbol reminiscent of the letter ‘W’ within a circle 
and the inscription: 1938 Innenseite Gussn 7/14799. The 
set of valves feature the three-letter code ‘BMW’, which 
was used for products made at the Nuernberg GmbH 
aluminium factory,9 and the number ‘41’ in a circle, 
which, like the markings on the rims, is probably an 
abbreviation of the year of manufacture: 1941. A narrow 
letter ‘S’ in a circle was noted on the rubber seal of a set 
of valves. The meaning of this symbol has not been 
ascertained. 

Despite the incomplete nature and poor state of 
preservation of these masks, it proved possible to identify 
them. All of the components come from German M30 gas 
masks. The characteristic feature of the M30 model was 
that its face piece was made of rubberised canvas with 
a  frame of sheep’s leather (Saiz 2009: 99). Gas masks 
were a regular fixture of the personal kit of a soldier of 
the Wehrmacht.

9 Kody producentów [Manufacturers’ codes]: http://myvimu.com/
blog/kody-producentow-okresu-iii-rzeszy-–-poradnik/, accessed 
on: 02.03.2014.
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Podsumowanie
Chronologia całego prezentowanego zbioru milita-

riów z Twierdzy Wisłoujście została zakreślona szeroko 
od końca XVII wieku (z tego czasu mogą pochodzić nie-
które kuliste pociski ołowiane) do końca II Wojny Świa-
towej (najmłodszymi zabytkami są elementy masek prze-
ciwgazowych oraz łuska wyprodukowana w 1944 r.). 
Większość zabytków poddanych analizie można uznać 
za dość spójny zbiór pod względem proweniencji i chro-
nologii. Przedmioty można wiązać z zarządzaniem tego 
obszaru przez wojsko pruskie. Twierdza Wisłoujście od 
1793 r. została obsadzona wojskiem pruskim, które po-
zostawało na jej terenie (z wyłączeniem lat 1807–1813) 
do końca I wojny światowej. Nieliczne znaleziska dostar-
czyły także świadectwa (guzik nr 1480) wydarzeń z lat 
1807–1813 r., kiedy to na terenie Twierdzy mógł prze-
bywać żołnierz polskiego 1 Pułku Piechoty biorącego 
udział w oblężeniu Gdańska w 1807 r. (Zajewski 1993: 
105–110). Niesatysfakcjonującą badawczo na obecnym 
etapie jest wiedza wynikająca z analiz kulistych ołowia-
nych pocisków. Może być to amunicja przeznaczone do 
najróżniejszej ręcznej broni palnej, ładowanej odprzodo-
wo pochodząca z różnych krajów Europy. Badania trase-
ologiczne zabytków tej kategorii przynoszą istotne efekty 
w kontekście pól bitewnych (Wrzosek 2012). Analiza po-
cisków pozwoliła na odnotowanie jednoczesnego wyko-
rzystania odmiennej broni palnej. Przykładem takich ob-
serwacji może być sytuacja zarejestrowana w wykopie 7. 
W jednej z warstw (nr 226) odkryto 5 kul o średnicy od 
16 do 17 mm i wadze od 23,7 do 28,1 g oraz dwa kapiszo-
ny wraz pociskami przeznaczonymi do iglicowych kara-
binów produkowanych od lat 40. do 70. XIX w. Podobna 
sytuacja wystąpiła w wykopie 5 (warstwa nr 120), gdzie 
wraz z łuskami po nabojach 11,15×60R odkryto łuski 
po amunicji nowszego typu 7,92×57. Obie sytuacje od-
noszą się do jednorodnych chronologicznie kontekstów. 
Występowanie amunicji przeznaczonej do broni z róż-
nych okresów i o różnych rozwiązaniach technologicz-
nych świadczy, że przezbrajanie załogi Twierdzy w nową 
broń było rozciągnięte w czasie i następowało stopniowo.

Przedstawiona analiza odkrytych militariów stanowi 
wstęp do podjęcia szerszych studiów nad uzbrojeniem, 
umundurowaniem i wyposażeniem dawnych żołnierzy 
stacjonujących w Twierdzy Wisłoujście. 

Summary
The entire assemblage of military artefacts 

recovered from Wisłoujście Fortress represents a broad 
chronological range, spanning from the late 17th century 
(some of the spherical lead bullets may date from this 
period) to the end of the Second World War (the most 
recent items are gas mask components and a cartridge 
case made in 1944). Most of the analysed finds can 
be deemed a relatively cohesive assemblage in terms 
of provenance and chronology. They can be linked to 
the running of this site by the Prussian army. In 1793 
Wisłoujście Fortress became manned by Prussian troops, 
who remained a presence at this site (apart from the period 
from 1807 to 1813) up until the end of the First World 
War. There is little evidence among these finds (button 
No. 1480) of events during 1807–1813, when a soldier 
of the Polish 1st Infantry Regiment involved in the 1807 
siege of Gdańsk may have been present at the fortress 
(Zajewski 1993: 105–110). Analysis of the spherical lead 
bullets has not yielded any satisfactory answers to-date. 
This ammunition may have been used with a wide range 
of muzzle-loading firearms from various parts of Europe. 
Trace analysis of this category of artefacts has produced 
some significant findings in the context of battlefields 
(Wrzosek 2012). Analysis of bullets has revealed the 
simultaneous use of various types of firearms. An 
example of this observation is provided by evidence 
noted in trench 7. Five bullets measuring 16–17 mm in 
diameter and weighing 23.7–28.1  g were recorded in 
one of the archaeological strata (No. 226), as were two 
percussion caps together with needle rifle bullets made 
from the 1840s to the 1870s. A similar situation was 
noted in trench 5 (layer No. 120), where 11.15×60R 
cartridge cases were discovered alongside a newer type of 
ammunition represented by 7.92×57 cartridge cases. In 
both cases the finds were recovered from chronologically 
homogeneous contexts. The occurrence of ammunition 
designed for different weapons of various periods shows 
that rearming the fortress’s personnel with new weapons 
was an extended and gradual process.

The analysis of military artefacts presented herein is 
a first step in undertaking a broader study of weapons, 
uniform accessories and accoutrements used by soldiers 
stationed at Wisłoujście Fortress. 
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Abstrakt:
Podczas dwóch sezonów badawczych stanowiska 12 Twierdzy Wisłoujście, Fortu Carré – 

2013–2014 – znaleziono 66 numizmatów – 56 znalezisk pojedynczych monet i 10 żetonów. Jed-
na moneta była średniowieczna, czterdzieści trzy monety nowożytne i dwanaście monet z czasów 
industrialnych. Poza monetami odkryto osiem żetonów gdańskich i dwa norymberskie. Wszyst-
kie numizmaty zostały dokładnie rozpoznane i opisane; dominują monety z XVIII w. Cały ma-
teriał z Twierdzy Wisłoujście obrazuje obieg pieniądza drobnego w Gdańsku na przestrzeni od 
XV do XX wieku.

Słowa kluczowe:
Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, badania metalograficzne, 

monety, żetony, szelągi, znaleziska pojedyncze

Abstract:
During two excavation seasons at site 12, Wisłoujście Fortress, Fort Carré (2013–2014), a total 

of 66 numismatic finds were recovered: 56 single coins and 10 tokens. One coin was of medieval 
date, fourty three were post-medieval and twelve coins dated from the industrial period. Eight 
tokens from Gdańsk and two from Nuremberg were also found. All of the numismatic finds have 
been reliably identified and described; 18th-century coins are predominant. The assemblage from 
Wisłoujście Fortress illustrates the type of small change which was in circulation in Gdańsk from 
the 15th to the 20th century.

Keywords:
Gdańsk, Wisłoujście Fortress, metallographic analysis, coins, tokens, shillings, single finds
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Badaniami archeologicznymi Fortu Carré Twierdzy Wi-
słoujście (stanowisko 12) w sezonach badawczych 2013–
2014 kierowała dr Joanna Dąbal z Instytutu Archeologii 
i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego. Prace prowadzono 
z inicjatywy Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, przy 
współpracy z Katedrą Geodezji Politechniki Gdańskiej1. 
Łącznie ujawniono 66 numizmatów – 56 monet i 10 że-
tonów. Zabytki odnaleziono na dziedzińcu Fortu Carré 
(wykop 2), w pobliżu bramy wjazdowej do Bastionu Furta 
Wodna (Dąbal 2013: 25, 39), w południowo-wschodniej 
części dziedzińca (wykop 7), przed Fortem Carré, wzdłuż 
Bastionu Ostroróg i Bastionu Południowo-Wschodniego 
(wykop 8, 8A i 9), na terenie Szańca Wschodniego (wykop 
10–11) (Dąbal, 2014: 5–8). Wszystkie monety zakwalifi-
kowano do znalezisk pojedynczych2. Horyzont czasowy 
ujawnionych zabytków jest bardzo szeroki – obejmuje po-
nad sześćset lat, a przedstawiony jest w tabeli 13.

W całym zbiorze mamy tylko jedną monetę średnio-
wieczną – szterling miedziany (kobbersterling) Eryka VII 
Pomorskiego (nr kat. 2) (ryc. 119:1), który datowany jest 
na 1. poł. XV w. Inflacyjne monety duńskie są spotykane 
w Gdańsku na stanowiskach znajdujących się na obrze-
żach – Strzelecka, Baszta Łabędź, Żytnia, „Monopol”, 
Wyspa Spichrzów oraz 2 sztuki na stanowisku Szafar-
nia. Były to monety o niskiej wartości, których napływ do 
Gdańska przypuszczalnie był przypadkowy, a uważane 

1 Chciałbym podziękować Pani dr Joannie Dąbal (kierownik ba-
dań archeologicznych, IAiE UG) i Pani Katarzynie Krawczyk 
(kierownik Oddziału Twierdza Wisłoujście Muzeum Histo-
ryczne Miasta Gdańska) za udostępnienie zabytków do opra-
cowania naukowego, a przede wszystkim Panu prof. dr hab. 
Borysowi Paszkiewiczowi (Instytut Archeologii UWr) za pomoc 
w identyfikacji monet i cenne wskazówki merytoryczne podczas 
opracowywania tego zbioru.

2 Patrz B. Paszkiewicz 2013, przypis 4.

Excavations at the Wisłoujście Fortress Fort Carré (site 
12) during 2013-2014 were directed by Dr Joanna Dąbal 
of the Institute of Archaeology and Ethnology, University 
of Gdańsk. This work was carried out at the initiative of 
the Historical Museum of Gdańsk, in conjunction with the 
Department of Geodesy, Technical University of Gdańsk.1 
A total of 66 numismatic finds came to light: 56 coins 
and 10 tokens. These artefacts were discovered in the 
courtyard of the Fort Carré (Trench 2), near the gateway 
into the Furta Wodna Bastion (Dąbal 2013: 25, 39), at 
the southeast end of the courtyard (Trench 7), in front of 
the Fort Carré, alongside the Ostroróg and Południowo-
Wschodni Bastions (Trenches 8, 8A and 9), and in the 
Eastern Sconce (Trench 10–11) (Dąbal, 2014: 5-8). All 
of the coins were classified as single finds.2 This material 
represents a very broad time period, spanning over 600 
years, and is detailed in Table 13.

The entire assemblage features only one medieval coin 
– a copper sterling (kobbersterling) of Eric VII of Pomerania 
(cat. no. 2) (Fig. 119:1), dated to the first half of the 15th 
century. Danish inflationary coinage has been encountered 
at the following archaeological sites on the historic city 
outskirts of Gdańsk: Strzelecka, Baszta Łabędź, Żytnia, 
“Monopol”, and Wyspa Spichrzów, with two specimens 
noted at the Szafarnia site. These were low-value coins that 
probably came to be in Gdańsk by chance, where they were 

1 I would like to thank Dr Joanna Dąbal (excavation director, 
Institute of Archaeology and Ethnology, University of Gdańsk) 
and Ms Katarzyna Krawczyk (head of the Wisłoujście Fortress 
branch of Historical Museum of Gdańsk) for making this finds 
collection available for analysis, and, above all, Prof. Borys 
Paszkiewicz (Institute of Archaeology, University of Wrocław) 
for his help in identifying the coins and his invaluable 
professional guidance during the analysis of this assemblage.

2 See B. Paszkiewicz 2013, note 4.

Wiek

Chronology

XV w.

15th c.

XVI w.

16th c.

XVI/XVII w.

16/17th c.

XVII w.

17th c.

XVIII w.

18th c.

XVIII/XIX w.

18/19th c.

XIX w.

19th c.

XX w.

20th c.

bez datowania

not dated

Monety/Coins 1 4 - 15 20 1 4 11 -

Żetony/Tokens - 4 2 1 1 - 1 - 1

Razem/Total 1 8 2 16 21 1 5 11 1

Tabela 13. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. 
Chronologia monet i żetonów z Fortu, opracował Paweł 
Milejski.

Table 13. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. 
The numismatics chronology, prepared by Paweł Milejski
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Ryc. 119. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, monety ( fot. 1–18) i żetony (fot. 19–27) ułożone w porządku chronologicznym, 
od XV do XX w., fot. Patryk Muntowski.

Fig. 119. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. Coins (1–18) and tokens (19–27) from 15th to 20th century in chronological order. Photo 
by Patryk Muntowski. 
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za fałszywe wyrzucano (Paszkiewicz 2013: 245). Anali-
zowany egzemplarz wybity został w mennicy w Næstved, 
o czym świadczy znak menniczy obecny na rewersie 
w czwartej ćwiartce krzyża w postaci koniczyny. Kolejne 
monety datowane są dopiero na 2. poł. XVI w. Pierwszą 
z nich jest węgierski denar Ferdynanda I z 1552 roku  
(nr kat. 54) (ryc. 119:2), bity w Krzemnicy. Monety takie 
są w katalogach dość często rejestrowane jako znaleziska 
pojedyncze na terenie ziem polskich. Najwięcej egzem-
plarzy znamy właśnie z 2. poł. XVI w., kiedy to denary 
węgierskie, będące stabilną monetą, o dobrej próbie, 
mimo niewielkiej średnicy, zaczęły masowo wydostawać 
się z Węgier. Zakazy wywozu tych monet za granicę zna-
ne są z 1543 i z 1550 r. (Mikołajczyk 1979: 221). Kolejny-
mi okazami są dwie monety z mennicy w Rydze – szeląg 
wolnego miasta Rygi z 1571 r. (nr kat. 44) (ryc. 119:3) 
i szeląg Zygmunta III z 1599 r. (nr kat. 45). Do tej pory 
znamy tylko kilka monet wybitych w Rydze z okresu 
przejęcia władzy przez Radę Miasta – datowane są one 
na 1575 (Baszta Łabędź) i 1578 („Bogusławskiego Te-
atr”) – co stawia opisywany tu egzemplarz jako najstar-
szą znaną monetę z tego okresu. Ostatnim krążkiem 
z tego półwiecza jest szeląg litewski Stefana Batorego 
z 1582 r. (nr kat. 19), ze stanowiska Baszta Łabędź zna-
my egzemplarz wybity w tym samym roku (Paszkiewicz 
2013: 99). Przez 1. poł. XVII w. i 1. dekadę kolejnego pół-
wiecza obserwujemy dominację monet z mennic Rzeczy-
pospolitej, polskich i litewskich i mennicy ryskiej – dwa 
denary koronne Zygmunta III z 1623 r. (nr kat. 30, 31), 
dwa szelągi litewskie Zygmunta III, oba wybite w Wilnie 
– jeden z 1623 r. (nr kat. 20), drugi datowany na 1626–
27 r. (nr kat. 21). Na terenie Twierdzy Wisłoujście znale-
ziono także szeląg ryski Zygmunta III z 1604 r. (nr kat. 
46) i dwa szelągi ryskie królowej Krystyny, jeden z 1643 r. 
(nr kat. 47), drugi datowany szeroko na lata 1635–54  
(nr kat. 48). Z omawianego czasu mamy jeszcze trzy mo-
nety, z czego wszystkie stosunkowo rzadkie. Pierwsza to 
grosz biskupstwa Paderborn z 1612 r. wybity podczas 
pontyfikatu Teodora von Fürstenberga (nr kat. 29) (ryc. 
119:6), znany m. in. ze skarbu ze Skromnicy, woj. łódzkie 
(Męclewska, Mikołajczyk 1979:107). Te srebrne monety, 
tak jak pozostałe grosze Rzeszy, były pierwowzorem dla 
polskich półtoraków, które wprowadzono do obiegu 
w 1614 r. Poprzez umieszczenie analogicznych przedsta-
wień ikonograficznych – jabłko panowania z cyframi 
„24” (1/24 talara) – miały ułatwić handel z krajami Rze-
szy (Paszkiewicz 2013: 235–236). Następne dwie monety 
pokazują ciekawą sytuację menniczą w 1. tercji XVII w., 
mianowicie rywalizację między dwoma wielkopolskimi 
mennicami, które działały w podobnym czasie (Paszkie-
wicz 2006: 424). Mowa tu o kwartniku łobżenickim Zyg-
munta III z 1630 r. (nr kat. 23) i kwartniku poznańskim 
tego samego władcy z 1616 r. (nr kat. 35) (ryc. 119:5). 
Należy zauważyć, że monety z prywatnej mennicy z Łob-
żenicy są znajdowane częściej niż monety poznańskie. 
Z reguły w znaleziskach procentowy udział monet łobże-
nickich jest wyższy niż monet poznańskich. Trzeba pod-
kreślić, że beznapisowy typ kwartnika poznańskiego jest 

regarded as counterfeit and hence discarded (Paszkiewicz 
2013: 245). The analysed example was struck at the 
Næstved mint, as evidenced on the reverse by a trefoil 
mintmark in the fourth quarter of a cross. Next in 
chronological order are coins dated to the latter half of the 
16th century. The first of these is a 1552 Hungarian denar 
of Ferdinand I (cat. no. 54) (Fig. 119:2), struck at the 
Kremnitz mint. Coins such as these are often recorded in 
catalogues as single finds from Poland. The majority date 
from the latter half of the 16th century, when the Hungarian 
denar, a stable currency with a high silver content, though of 
small diameter, began to appear in large numbers outside of 
Hungary. We know that bans on exporting these coins were 
imposed in 1543 and 1550 (Mikołajczyk 1979: 221). Next 
are two coins minted in Riga – a 1571 shilling of the Free 
City of Riga (cat. no. 44) (Fig. 119:3) and a 1599 shilling of 
Sigismund III (cat. no. 45). To-date, very few coins struck in 
Riga during the period when it came under the governance 
of the City Council have been noted in Gdańsk – they date 
from 1575 (found at the Baszta Łabędź site) and 1578 
(“Bogusławskiego Teatr”) – which makes the specimen 
described herein the earliest known coin of this period. The 
last example of a late 16th-century coin is a 1582 Lithuanian 
shilling of Stephen Báthory (cat. no. 19); a specimen 
recovered from the Baszta Łabędź site was struck in the 
same year (Paszkiewicz 2013: 99). The first half of the 17th 
century, up until the 1660s, is represented primarily by 
coins struck at mints of both member states of the Polish-
Lithuanian Commonwealth and at the Riga mint: two 1623 
crown denars of Sigismund III (cat. no. 30, 31), two 
Lithuanian shillings of Sigismund III, both struck in Vilnius 
– one in 1623 (cat. no. 20), the other dated to 1626-27 (cat. 
no. 21). Excavations at Wisłoujście Fortress also led to the 
recovery of a 1604 Riga shilling of Sigismund III (cat. no. 
46) and two Riga shillings of Queen Christina - one of 1643 
(cat. no. 47), the other dated broadly to 1635-54 (cat. no. 
48). The assemblage features three more coins of this 
period; all of them relatively rare. The first is a 1612 
groschen from the bishopric of Paderborn struck during the 
pontificate of Theodor von Fürstenberg (cat. no. 29) (Fig. 
119:6). Other specimens have been noted elsewhere in 
Poland, for example in a hoard found in Skromnica, Łódź 
Voivodeship (Męclewska Mikołajczyk 1979:107). These 
silver coins, like other groschen of the Holy Roman Empire, 
were the prototype for the Polish one-and a half groschen, 
which was put into circulation in 1614. By using analogous 
iconographic devices – an orb and the numerals ‘24’ 
(signifying 1/24 thaler) – they were designed to facilitate 
trade with the states of the empire (Paszkiewicz 2013: 
235-236). The next two coins illustrate a curious situation 
concerning mints in the first third of the 17th century, 
namely the rivalry between two concurrently operational 
mints in Greater Poland (Paszkiewicz 2006: 424). The coins 
in question are a 1630 kwartnik of Sigismund III, minted in 
Łobżenica (cat. no. 23) and a 1616 kwartnik of the same 
ruler, minted in Poznań (cat. no. 35) (Fig. 119:5). It should 
be noted that coins from the private mint in Łobżenica are 
found more often than those from the Poznań mint. As 
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bardzo rzadkim okazem, ponadto poznańskie monety 
miały raczej zasięg lokalny, natomiast mennica łobżenic-
ka bazowała na kontaktach handlowych z innymi mia-
stami (Paszkiewicz 2010: 27). Z 2. poł. XVII w. jest pięć 
monet. Dwa krążki Jana Kazimierza – szeląg gdański 
z 1658 r. (nr kat. 10), moneta często znajdowana na gdań-
skich stanowiskach (np. Lastadia, Chmielna, Gnilna czy 
Strzelecka) i litewski szeląg miedziany wybity w 1666 r. 
(nr kat. 22) w Malborku. Monety tego typu były w Gdań-
sku zakazane, a tylko jeden egzemplarz znaleziony na 
badanym terenie jaskrawo kontrastuje z masowymi zna-
leziskami tej monety na obszarze Korony i Wielkiego 
Księstwa. Pozostałe trzy monety z tego czasu to szelągi 
pruskie bite w Królewcu – jeden Fryderyka Wilhelma 
Wielkiego Elektora z 1669 r. (nr kat. 36) i dwa Fryderyka 
III z 1693 r. (nr kat. 37, 38); jest to najstarszy znany rocz-
nik szelągów Fryderyka III. Monety te zapoczątkowały 
dominację monet Prus Książęcych (do 1700 r.) i Króle-
stwa Prus (od 1701 r.) w materiale gdańskim, która trwa-
ła aż do załamania mennictwa w 1752 r. W obrębie 
Twierdzy Wisłoujście znaleziono trzy szelągi królewiec-
kie Fryderyka Wilhelma I – 1723, 1733 i 1735 r. (nr kat. 
39, 40, 41) (ryc. 1:7). Należy jednak zauważyć, za Borysem 
Paszkiewiczem, że wznowienie emisji szelągów w 1753 r. 
przez miasto Gdańsk nie było przypadkowe. Następnie, 
w 1760 r., przykład z Gdańska wzięły pozostałe miasta 
mennicze z zachodniej części Prus – Toruń i Elbląg (Pasz-
kiewicz 2006: 429). Z tego okresu mamy aż 13 monet, co 
stanowi 25% całego materiału – szelągi Augusta III: dwa 
gdańskie z 1754 r. (nr kat. 11, 12) (ryc. 119:8), dwa toruń-
skie z 1760 i 1762 r. (nr kat. 49, 50) (ryc. 119:9), sześć 
elbląskich – pięć z 1763 r. (nr kat. 4, 5, 6, 7, 8) (ryc. 119:10) 
i jeden z nieczytelna datą (nr kat. 9); szelągi Stanisława 
Augusta: toruński z 1765 r. (nr kat. 51), moneta dosyć 
rzadka, i gdański z 1766 r. (nr kat. 14) (ryc. 119:11). Po-
nadto mamy trojak gdański Augusta III z 1758 r. (nr kat. 
13) (ryc. 119:12). Za panowania Augusta III możemy za-
uważyć wzmożoną aktywność mennicy gdańskiej, co spo-
wodowane było napływem małowartościowej i z reguły 
fałszywej monety obcej bitej w Saksonii przez Fryderyka II 
(Gumowski 1990: 174–175). W drugim półwieczu XVIII 
wieku wyemitowano cztery sporadycznie spotykane 
w Gdańsku monety – dobry grosz brandenburski Frydery-
ka II z 1783 r. (nr kat. 1) (ryc. 1:14), wybity w Berlinie, 
dwie śląskie monety trzykrajcarowe Fryderyka II z 1781 
i 1783 r. (nr kat. 52, 53), a także trojak tego samego władcy 
wybity w Królewcu, datowany na lata 1782–85 (nr kat. 42) 
(ryc. 119:13). Dobry grosz państwa prusko-brandenbur-
skiego znany jest z ulicy Grząskiej, prawdopodobnie ten 
sam rocznik (Paszkiewicz 2013: 165). Dwie monety o no-
minale 3 krajcarów, z których jedna została wybita w Ber-
linie (w przypadku drugiej, mennicy nie udało się okre-
ślić), spotykane były m. in. na stanowisku Hala Targowa 
i Długa Grobla. Ostatnia moneta z tego półwiecza to trojak 
pruski Fryderyka II znany również z stanowiska Spichlerz 
Lubecki Okręt (Paszkiewicz 2006: 499, 519). Stemple mo-
net 3 krajcarowych różnią się tylko małym szczegółem od 
pruskich krążków zwanych Dutkami (Düttchen), które  

a rule, coins from Łobżenica make up a higher proportion of 
finds than those from Poznań. It must be emphasised that 
the inscription-free version of the Poznań farthing is a very 
rare specimen, and that Poznań coins tended to have a local 
distribution, whereas the Łobżenica mint relied on trade 
contacts with other cities (Paszkiewicz 2010: 27). The latter 
half of the 17th century is represented by five coins: two of 
John II Casimir Vasa – a Gdańsk shilling of 1658 (cat. no. 
10), which is a commonly found coin at excavations in 
Gdańsk (e.g. the Lastadia, Chmielna, Gnilna and Strzelecka 
sites), and a Lithuanian copper shilling struck in 1666 (cat. 
no. 22) in Malbork. Coins of this type were banned in 
Gdańsk, the single specimen recovered from this site 
contrasting sharply with the mass finds of this coin noted in 
the territories of the Kingdom of Poland and the Grand 
Duchy of Lithuania. The other three coins of this period are 
Prussian shillings struck in Königsberg – one 1669 
specimen of Frederick William, the Great Elector (cat. no. 
36) and two of Frederick III, dating from 1693 (cat. nos. 37, 
38); this is the earliest year in which shillings of Frederick 
III are known to have been minted. These coins mark the 
onset of a predominance among numismatic finds in 
Gdańsk of coins from Ducal Prussia (up to 1700) and the 
Kingdom of Prussia (from 1701 onwards), which continued 
until the collapse of coin mintage in 1752. Three Königsberg 
shillings of Frederick William I, dating respectively from 
1723, 1733 and 1735 (cat. nos. 39, 40, 41) (Fig. 119:7), 
were found at Wisłoujście Fortress. However, as observed by 
Borys Paszkiewicz, the re-issue of shillings in 1753 by the 
city of Gdańsk was no coincidence. In 1760, the other mint 
cities of western Prussia (Toruń and Elbląg) followed 
Gdańsk’s lead (Paszkiewicz 2006: 429). The coin finds 
from Wisłoujście include 13 coins of this period, constituting 
25% of the entire assemblage. They comprise shillings of 
Augustus III: two of 1754 from Gdańsk (cat. nos. 11, 12) 
(Fig. 119:8), two from Toruń of 1760 and 1762 (cat. nos. 
49, 50) (Fig. 119:9), six from Elbląg – five dating from 1763 
(cat. nos. 4, 5, 6, 7, 8) (Fig. 119:10) and one with an illegible 
date (cat. no. 9); shillings of Stanislas Augustus: one of 
1765 from Toruń (cat. no. 51) – a relatively rare coin – and 
one of 1766 from Gdańsk (cat. no. 14) (Fig. 119:11). There 
is also a 3 groschen of Augustus III minted in Gdańsk in 
1758 (cat. no. 13) (Fig. 119:12). An increase in the activity 
of the Gdańsk mint is noted during the reign of Augustus 
III, which was triggered by the influx of low-value and 
usually counterfeit foreign coinage struck in Saxony by 
Frederick II (Gumowski 1990: 174-175). Coins issued in 
the latter half of the 18th century are represented by four 
specimens which are sporadically noted in Gdańsk – a 1783 
Brandenburg Gutegroschen  of Frederick II (cat. no. 1) (Fig. 
119:14), minted in Berlin, two Silesian 3 kreutzers of 
Frederick II, dating from 1781 and 1783 respectively (cat. 
nos. 52, 53), and a 3 groschen of the same ruler, struck in 
Königsberg and dated to 1782-85 (cat. no. 42) (Fig.119:13). 
A Brandenburg-Prussian Gutegroschen, probably of the 
same year, was excavated at the Grząska Street site 
(Paszkiewicz 2013: 165). Two 3 kreutzers, one of which 
was minted in Berlin (the mint of origin of the other could 
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wybijano w Królewcu. Obie monety miały tożsame stopy 
i wartości. Dobrym tego przykładem jest moneta Fryderyka 
Wilhelma III z 1807 r. (nr kat. 43) (ryc. 119:15), wybita 
w Berlinie o nominale grosza śląskiego=trojaka pruskiego 
(Böhm=Düttchen).	Były to monety o takim samym standar-
dzie bite dla obu prowincji. Drugą monetą z tego okresu 
jest grosz gdański I Wolnego Miasta wybity w 1809 r. 
(nr kat. 15) (ryc. 119:16), który znany jest też ze stanowi-
ska Gnilna. Z 2. poł. omawianego stulecia mamy tylko je-
den okaz – niemiecką monetę Wilhelma I o nominale 20 
fenigów wybitą w 1876 r. (nr kat. 24). Z 1. poł. XX w. mamy 
dziewięć monet – trzy monety gdańskie II Wolnego Miasta: 
1 fenig z 1923 i 1930 r. oraz 10 fenigów z 1930 r. (nr kat. 
16, 17, 18) (ryc. 119:17), monetę duńską o nominale 10 
øre z 1939 r. (nr kat. 3) (ryc. 119:18), cztery monety nie-
mieckie: 10 fenigów z 1918 r. (nr kat. 25), 10 fenigów 
z czasów Wilhelma II lub wczesnej republiki – 1917–1922 
(nr kat. 26) i dwie monety o nominale reichspfennig dato-
wane na 1942 r. i na lata 1940–45 (nr kat. 27, 28), możli-
we, że wszystkie jako relikty wojenne i okresu międzywo-
jennego. Ostatnia moneta z tego okresu to polskie 5 groszy 
z 1949 r., bite w Bazylei. Natomiast z 2. poł. XX w. mamy 
dwie monety – obie z PRL o nominale 20 gr i 10 zł. Ze 
względu na stan zachowania nie udało się zidentyfikować 
dwóch monet, jedna najprawdopodobniej pochodzi z prze-
łomu XVIII i XIX w., druga z XIX w.

W toku badań archeologicznych znaleziono dziesięć 
żetonów. Mamy osiem żetonów miejskich z Gdańska, 
których chronologia rysuje się na koniec XVI i począ-
tek XVII w. oraz dwa żetony norymberskie, jeden z 2. 
poł. XVIII, a drugi z 2 poł. XIX w. (nr kat. 65, 66) (ryc. 
119:19–20). Pięć żetonów ma kształt romboidalny (bite). 
Wszystkie na jednej stronie mają renesansowy kartusz 
z herbem Gdańska, po bokach którego widnieją skrócone 
daty (np. 9-0, 9-2). Cztery datowane na ostatnią deka-
dę XVI w. (nr kat. 57–60) (ryc. 119:21–23, 25), jeden na 
XVI–XVII w. (nr kat. 61) (ryc. 119:27). Po drugiej stronie 
również widnieje skrócona data, z reguły ujęta w dwa 
siedmiopłatkowe listki, które mogły świadczyć o jednym 
dniu odbytej pracy szarwarkowej (jeden kwiat = jeden 
dzień) (Maćkowiak 2008: 56; Garlicki 2013: 304). Rewer-
sy żetonów, a czasem też strona podstawowa, zaopatrzone 
są w dodatkowe kontrasygnatury, które miały nadawać 
żetonom ważność lub zmieniać ich funkcję. Wszystkie 
kontrasygnatury, które jesteśmy w stanie rozszyfrować, 
przedstawiają tarczkę z małym herbem Gdańska. Na-
stępne dwa żetony datujemy na XVI–XVII w.: pierwszy 
żeton okrągły (odlewany), z gmerkiem mieszczańskim 
(nr kat. 62) (ryc. 119:26); drugi żeton ma kształt prosto-
kąta (bity) o nierównych krawędziach, w polu wybita jest 
punca z nieczytelnym przedstawieniem, a druga strona 
jest pusta lub nieczytelna (nr kat. 63) (ryc. 119:24). Po-
dobna sytuacja rysuje się na kolejnym żetonie w kształ-
cie prostokąta o ściętych rogach (bity), gdzie po jednej 
stronie jest nieczytelne przedstawienie, a druga strona 
prawdopodobnie jest pusta lub bardzo wytarta. W tym 
miejscu trzeba nadmienić, że część żetonów wykonywa-
na była jednostronnie, dopiero z czasem dostawały one 

not be determined), were discovered at the Hala Targowa 
and Długa Grobla sites. The final coin representing this 
half-century – a Prussian 3 groschen of Frederick II – was 
also recorded at the Spichlerz Lubecki Okręt site 
(Paszkiewicz 2006: 499, 519). Dies used to make 3 kreutzer 
coins differ only in one small detail from the Prussian coins 
known as Düttchen, which were minted in Königsberg. Both 
coins were made of the same alloy and were of the same 
value. A good example of this is an 1807 coin of Frederick 
William III (cat. no. 43) (Fig. 119:15), minted in Berlin: 
a Silesian groschen = a Prussian 3 groschen (Böhm= 
Düttchen). These were coins of the same standard minted in 
both provinces. Another coin representing this period is an 
1809 groschen of the Free City of Gdańsk (cat. no. 15) (Fig. 
119:16), an example of which was also noted at the Gnilna 
site. There is only one coin in this assemblage dating from 
the latter half of the 19th century – a German 20 pfennig of 
William I, minted in 1876 (cat. no. 24). The first half of the 
20th century is represented by nine coins - three of the Free 
City of Gdańsk: two 1 pfennigs, dating from 1923 and 1930 
respectively, and a 10 pfennig of 1930 (cat. nos. 16, 17, 18) 
(Fig. 119:17); a 1939 Danish 10 øre (cat. no. 3) (Fig. 
119:18); four German coins: a 10 pfennig of 1918 (cat. no. 
25), a 10 pfennig of either William II or the early republic 
– 1917–1922 (cat. no. 26) and two reichspfennigs dated to 
1942 and 1940–45 respectively (cat. nos. 27, 28). All of 
these coins are possibly relicts of the two world wars and 
interwar period. The last coin of this half-century is a Polish 
5 groszy of 1949, minted in Basle. Two coins represent the 
latter half of the 20th century – one 20 grosze and one 10 
złote, both of the PRL communist era. Two coins were in too 
poor a condition to identify conclusively; one of them most 
probably dates from the late 18th/early 19th century and 
the other, from the 19th century.

Ten tokens were recovered during the course of 
excavation. Eight of these were issued by the city of 
Gdańsk between the late 16th and the early 17th century. 
The remaining two tokens are from Nuremberg: one dating 
from the latter half of the 18th century and the other from 
the latter half of the 19th century (cat. nos. 65, 66) (Fig. 
119:19–20). Five of the tokens are die-struck, rhomboid 
specimens. All of them feature a Renaissance cartouche with 
the Gdańsk coat of arms, flanked by a date in abbreviated 
form (e.g. 9-0, 9-2). Four of the tokens date from the 1590s 
(cat. nos. 57, 58, 59, 60) (Fig. 119:21–23, 25), and one 
from the 16th–17th century (cat. no. 61) (Fig. 119:27). The 
other side also bears an abbreviated date, usually framed 
by two seven-lobed leaves, possibly serving as proof of the 
completion of a day’s Scharwerk (mandatory work) – one 
flower representing one day (Maćkowiak 2008: 56; Garlicki 
2013: 304). The reverse side of the tokens, and sometimes 
also their main face, was additionally counterstamped 
in order to validate them or change their function. All of 
the decipherable counterstamps depict a shield bearing 
a small coat of arms of Gdańsk. Another two tokens date 
from the 16th-17th century: the first is a circular, cast 
token featuring a burgher’s mark (cat. no. 62) (Fig. 119:26); 
the second is a rectangular, die-struck token with uneven 
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skrócone daty lub kontrasygnatury na drugą, pustą do 
tej pory, stronę. Żetony, które spotykamy z jedną stroną 
pustą, świadczą o tym, że część żetonów miejskich była 
używana od razu po ich wybiciu (Garlicki 2013: 305). 
Ostatnimi żetonami są dwa egzemplarze z Norymbergi. 
W Gdańsku znane są okazy pochodzące nawet z XIV–XV  
wieku, dlatego badane okazy określić jako stosunko-
wo późne. Pierwszy żeton norymberski pochodzi z lat 
1761–83 (nr kat. 65) (ryc. 119:19). Jest to żeton w stylu 
francuskim przedstawiający po jednej stronie popiersie 
króla Ludwika XV, po drugiej zaś uzbrojonego żołnie-
rza rzymskiego. Drugi okaz, nieco późniejszy (1842–73),  
(nr kat. 66) (ryc. 119:20), to żeton w stylu angielskim 
przedstawiający na jednej stronie głowę królowej Wik-
torii, na drugiej popularny na tego typu zabytkach napis 
– SPIEL MARKE, a w otoku dwie splecione gałązki. Oba 
przedmioty mogły być wykorzystywane do gier karcia-
nych, podczas których mogły zostać zgubione.

Zostały wykonane badania metaloznawcze dziewięciu 
monet i jednego żetonu, których autorem jest Jacek Ryl 
z Katedry Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej, 
Politechniki Gdańskiej. Ciekawie przedstawiają się bada-
nia szelągów bitych za czasów Augusta III – elbląski, gdań-
ski i dwa toruńskie. Analizy wykazały, że szeląg gdański 
(nr kat. 11) (ryc. 119:8) został wykonany w 100% z mie-
dzi, przez co może zostać uznany za falsyfikat (Arutunow 
i inni 2013: 10). Polski system monetarny przewidywał 
próbę szelągów na poziomie 39/1000 w 1760 r. i 37/1000 
w latach 1761–63 (podobnie dla Torunia) (Żabiński 1981: 
136–137). Jednak cechy zewnętrzne tej monety nie bu-
dzą wątpliwości. Możliwe, że otrzymany wynik jest błęd-
ny. Pozostałe wyniki mieszczą się w wyżej wymienionych 
normach monet bilonowych (o wysokiej zawartości mie-
dzi i niewielkiej domieszce srebra), próby rzędu – szeląg 
elbląski 70/1000 (nr kat. 6), szelągi toruńskie 46/1000 
(nr kat. 50) i 40/1000 (nr kat. 49) (ryc. 119:9). Widzimy, 
że wyniki zawartości srebra w pozostałych monetach pre-
zentują się podobnie i są zgodne z systemem monetarnym 
w 2. połowie XVIII wieku. Przebadano również ternar 
łobżenicki Zygmunta III (nr kat. 23), wykazano, że wyko-
nano go ze stopu miedzi i srebra, a zawartość drugiego 
pierwiastka to 26/1000 (Ryl, 2015:2). Wynik ten w peł-
ni odpowiada standardom panującym w 3. dekadzie XVI 
wieku – 25/1000 (Żabiński 1981: 112–113). Również 
badanie szeląga gdańskiego Stanisława Augusta wykazało 
(nr kat. 14) (ryc. 119:11) – próba 119/1000 (Ryl 2015: 1) 
– zbieżność z obowiązującym systemem pieniężnym, który 
zakładał próbę 129/1000 (Żabiński 1981: 141). Pozostałe 
dwa przebadane zabytki to denar węgierki Ferdynanda I 
(nr kat. 54) (ryc. 119:2) i żeton norymberski datowany na 
lata 1761–83 (nr kat. 65) (ryc. 119:19). Analiza pierwszego 
krążka wykazała dużą zawartość srebra, 946/1000, wynik 
ten potwierdza dobrą jakość drobnych monet węgierskich 
połowy XVI wieku. Natomiast badania krążka norymber-
skiego dowiodły, że jest on wykonany z mosiądzu: miedź 
755/1000 i cynk 242/1000 (Ryl 2015: 1). Mimo że więk-
szość wyników idealnie wpisuje się w obowiązujące syste-
my pieniężne i poświadcza dotychczasowe informacje, to 

edges, one face is punched with an indistinct image, and 
the other is either blank or now unintelligible (cat. no. 63) 
(Fig. 119:24). A similar picture is presented by another 
rectangular, die-struck token with clipped corners, which 
has an unintelligible image on one face, with the other 
face either left blank or now very worn. It should be noted 
that some of the tokens originally only bore a design on 
one side, and were only later counterstamped or engraved 
with an abbreviated date on the previously blank reverse. 
Those which have one side left blank evidence the fact 
that some municipal tokens were used immediately after 
they were struck (Garlicki 2013: 305). The last two tokens 
are from Nuremberg. Others previously found in Gdańsk 
date from as early as the 14th-15th century, hence these 
can be deemed as relatively late examples. The first of the 
Nuremberg tokens dates from 1761-83 (cat. no. 65) (Fig. 
119:19). It is a French-style token depicting a bust of King 
Louis XV on one side, and an armed Roman soldier on 
the other. The second, somewhat later (1842-73) specimen 
(cat. no. 66) (Fig. 119:20), is an English-style token 
depicting the head of Queen Victoria on one side, and the 
inscription SPIEL MARKE (commonly noted on finds of 
this type) on the other, and a border of two intertwined 
branches. Both of these items could have been used in card 
games, during which they may have been lost.

Nine coins and one token underwent metallographic 
analysis carried out by Jacek Ryl of the Department of 
Electrochemistry, Corrosion and Materials Engineering, 
Technical University of Gdańsk. Interesting results were 
obtained from the analysis of shillings struck during 
the reign of Augustus III – one in Elbląg, one in Gdańsk 
and two in Toruń. Analysis revealed that the Gdańsk 
shilling (cat. no. 11) (Fig. 119:8) was made of 100% 
copper, meaning that it can be deemed a counterfeit coin 
(Arutunow et al. 2013: 10). The Polish currency system 
set the silver content of shillings at 39/1000 in 1760 and 
37/1000 during 1761-63 (similarly for Toruń) (Żabiński 
1981: 136-137). However, the external features of this 
coin arouse no suspicions. It is possible that this analysis 
result is erroneous. The remaining results fall within the 
aforementioned ranges for low-value coinage (with a high 
copper content and a small admixture of silver), the silver 
content amounting to 70/1000 for the Elbląg shilling (cat. 
no. 6), and 46/1000 (cat. no. 50) and 40/1000 (cat. no. 
49) (Fig. 119:9) for the Toruń shillings. Silver content 
analysis of the remaining coins yielded similar results 
in-line with the currency system in the latter half of the 
18th century. Analysis of the kwartnik of Sigismund III 
minted in Łobżenica (cat. no. 23), revealed that it was 
made from an alloy of copper and silver, the content of 
the latter amounting to 26/1000 (Ryl 2015: 2). This result 
is entirely in keeping with the prevailing standards of the 
1530s: 25/1000 (Żabiński 1981: 112-113). Analysis of 
the Gdańsk shilling of Stanislas Augustus (cat. no. 14) 
(Fig. 119:11) revealed a silver content of 119/1000 (Ryl 
2015: 1), which also corresponds to the required standard 
of the day, set at 129/1000 (Żabiński 1981: 141). The 
other two items analysed were a Hungarian denar of 
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należy podkreślić, że wszystkie obarczone są dużą granicą 
błędu. Spowodowane to jest m.in. badaniem monet już po 
zakonserwowaniu i powleczeniu powłoką konserwatorską.

Podsumowując, należy zauważyć, że znaleziska poje-
dyncze ze stanowiska 12 Twierdzy Wisłoujście znakomi-
cie wpisują się w ogół tego typu znalezisk miasta Gdań-
ska. Reprezentują one dwa okresy działalności mennicy 
gdańskiej wyszczególnione przez Gumowskiego – kró-
lewski i okupacji pruskiej i Wolnego Miasta (Gumowski 
1990: 8–9). Dominacja monet polskich i litewskich w 1. 
poł. XVII w., monet Prus Książęcych i Królestwa Prus 
w 2. poł. XVII i 1. poł. XVIII w., a także dominacja mo-
nety drobnej polskich miast zachodniej części Prus w 2. 
poł. XVIII stulecia jest standardowym obrazem numi-
zmatycznym. W całym materiale mamy dziewięć monet 
gdańskich, co daje 16% całego zbioru, odsetek może nie-
wielki, ale rozciągnięty na cztery stulecia. Cały przeba-
dany zbiór obrazuje strukturę obiegu pieniądza drobne-
go w Gdańsku w XVI–XIX w., a większość monet może-
my uznać za przypadkowe zguby o niewielkiej wartości 
dla ich właściciela.

 
Katalog zabytków	
Katalog przedstawia opis wszystkich numizmatów 

w następującej kolejności – kraj/miasto w porządku alfa-
betycznym, emitent, nominał, datowanie, mennica; roz-
pisanie legend i przedstawień obecnych po obu stronach 
zabytku; materiał, wymiary i analogie w literaturze; na 
samym końcu są dane zaczerpnięte z metryk.

A:	Monety:
1.	 Brandenburgia,	Fryderyk	II,	dobry	grosz	(1/24	talara)	

1783,	men.	Berlin.
 Av: pod koroną monogram FR, z boków data 17–83.
 Rv: * 24 * / EINEN / THALER / A, skrzyżowane gałązki 

palmowe.
 Srebro, 19,2 mm; 2,090 g. Bahrfeldt nr 3118. Wykop 12, 

warstwa 378, nr kat. 2096 (ryc. 1:14).
2. Dania,	Eryk	VII	Pomorski	(1396–1439),	szterling	mie-

dziany	(kobbersterling)	ok.	1422–?,	men.	Næstved.
 Av: MOŊЄT\ \ \\\\WЄ, ukoronowany inicjał E.
 Rv: IŊ \\\\ŊЄ ° DOMIŊ, krzyż, w czwartej ćwiartce między 

parą ramion koniczyna.
 Miedź, 15,7 mm; 0,862 g; liczne wytarcia. Galster, nr 73. 

Wykop 7, warstwa 233, nr kat. 1693 (ryc. 1:1).
3.	 Dania,	Krystian	X,	10	öre,	1939,	men.	Kopenhaga.
 Miedzionikiel, 17,6 mm; 2,552 g. Krause nr 822.2. Wykop 

-, warstwa -, nr kat. 1487, (ryc. 1:18).
4.	 Elbląg,	 August	 III,	 szeląg	 1763,	 Friedrich	 Ludwig	

Stüber.
 Av: pod koroną monogram A3R, z boków data 17-63.
 Rv: | / SOLID / (C)IVITAT / (E)LBING / F·L [herb Elbląga] 

·S·.
 Bilon, 15,7 mm; 0,562 g. Kopicki nr 7164. Wykop 10, war-

stwa 254, nr kat. 2081, (ryc. 1:10).
5.	 Elbląg,	 August	 III,	 szeląg	 1763,	 Friedrich	 Ludwig	

Stüber.
 Av: pod korona monogram A3R, z boków data 17-63.
 Rv: | / SOLID / CIVITA\ / ELBING / F·L [herb Elbląga] ·S·.
 Bilon, 15,6 mm; 0,437 g. Kopicki nr 7164. Wykop 10, war-

stwa 254, nr kat. 2082.

3 Na podstawie – http://www.danskmoent.dk/erikpomm.htm

Ferdinand I (cat. no. 54) (Fig. 119:2) and a Nuremberg 
token dated to 1761-83 (cat. no. 65) (Fig. 119:19). The 
first of these finds was found to have a high silver content 
of 946/1000, confirming the good quality of Hungarian 
small change of the mid-16th century. In contrast, analysis 
of the Nuremberg token showed that it was made of brass: 
755/1000 copper and 242/1000 tin (Ryl 2015: 1). Despite 
the fact that most of the results are consistent with the 
currency systems of the given period and corroborate 
existing information, it must be stressed that they are all 
subject to a high margin of error. One of the reasons for 
this is that the coins were analysed after having undergone 
conservation and been treated with protective coatings. 

In conclusion, it should be noted that the single finds 
from Wisłoujście Fortress site 12 tally well with the 
general picture of coins and tokens excavated in Gdańsk. 
They represent two of the periods of activity defined by 
Gumowski for the Gdańsk mint – the royal and Prussian 
occupation period, and that of the Free City (Gumowski 
1990: 8-9). The predominance of Polish and Lithuanian 
coins in the first half of the 17th century, coins of Ducal 
Prussia and Royal Prussia in the latter half of the 17th and 
first half of the 18th centuries, as well as the predominance 
of small change minted in Polish cities of western Prussia 
in the latter half of the 18th century, is a standard 
numismatic picture. The finds include nine items from 
Gdańsk, representing 16% of the entire assemblage - 
maybe not a very large percentage, but one spanning four 
centuries. The whole assemblage illustrates the range of 
small change circulation in Gdańsk during the 16th–19th 
centuries. Most of the coins were probably accidentally lost 
by people to whom they were of negligible value. 

Catalogue
The catalogue provides descriptions of each of the nu-

mismatic finds, with details given in the following sequence: 
country/town in alphabetical order, issuer, denomination, 
chronology, mint; inscriptions and images on both sides of 
the coin/token; materials, dimensions and analogies in the 
literature; find spot and finds catalogue number.

A:	Coins:	
1.	 Brandenburg,	 Frederick	 II,	 Gutegroschen	 (1/24	 of	

a	thaler)	1783,	Berlin	mint.
 Obv: FR monogram under a crown, date 17-83 on the sides.
 Rv: * 24 * / EINEN / THALER / A, crossed palm branches.
 Silver, 19.2 mm; 2.090 g. Bahrfeldt no. 3118. Trench 12, 

layer 378, cat. no. 2096, (Fig. 1:14).
2. Denmark,	 Eric	 VII	 of	 Pomerania	 (1396–1439),	 copper	

sterling	(kobbersterling),	approx.	1422–?,	Næstved	mint.
 Obv: MOŊЄT\ \ \\\\WЄ, crowned E initial.
 Rv: IŊ \\\\ŊЄ ° DOMIŊ, a cross, a trefoil situated in fourth 

quarter between limbs.
 Copper, 15,7 mm; 0.862 g; numerous detritions. Galster no. 

73. Trench 7, layer 233, cat. no. 1693, (Fig. 1:1).
3.	 Denmark,	Christian	X,	10	öre,	1939,	Copenhagen	mint.
 Copper-nickel; 17.6 mm; 2.552 g. Krause no. 822.2. Trench 

-, layer -, cat. no. 1487, (Fig. 1:18).

3 Based on – http://www.danskmoent.dk/erikpomm.htm
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4.	 Elbląg,	 Augustus	 III,	 shilling	 1763,	 Friedrich	 Ludwig	
Stüber.

 Obv: A3R monogram under a crown, date 17-63 on the sides.
 Rv: | / SOLID / (C)IVITAT / (E)LBING / F·L [Elbląg coat of 

arms] ·S·.
 Base silver, 15.7 mm; 0.562 g. Kopicki no. 7164. Trench 10, 

layer 254, cat. no. 2081, (Fig. 1:10).
5.	 Elbląg,	 Augustus	 III,	 shilling	 1763,	 Friedrich	 Ludwig	

Stüber.
 Obv: A3R monogram under a crown, date 17-63 on the sides.
 Rv: | / SOLID / CIVITA\ / ELBING / F·L [Elbląg coat of 

arms] ·S·.
 Base silver, 15.6 mm; 0.437 g. Kopicki no. 7164. Trench 10, 

layer 254, cat. no. 2082.
6.	 Elbląg,	Augustus	III,	shilling	1763,	Justus	Carl	Schröder.
 Obv: A3R monogram under a crown, date 17-63 on the sides.
 Rv: | / SOLID / CIVITAT / ELBING / ·I·C [Elbląg coat of 

arms] ·S·.
 Base silver, 15.3 mm, 0.488 g. Kopicki no. 7168. Trench 2, 

layer 49, cat. no. 207.
7.	 Elbląg,	Augustus	III,	shilling	1763,	Justus	Carl	Schröder.
 Obv: A3R monogram under a crown, date 17-63 on the sides.
 Rv: | / SOLID / CIVITAT / ELBING / I·C [Elbląg coat of 

arms] ·S·.
 Base silver, 15.5 mm; 0.486 g; slighlty damaged along the 

edge; historical verdigris preserved. Kopicki no. 7168. Trench 
10, layer 266, cat. no. 2084.

8.	 Elbląg,	Augustus	III,	shilling	1763,	Justus	Carl	Schröder.
 Obv: A3R monogram under a crown, date 17-6(3) on the 

sides.
 Rv: | / SOLID / CIVITAT / ELBING / I·C [Elbląg coat of 

arms] ·S·.
 Base silver, 15.1 mm; 0.584 g; the coin was minted 

eccentrically. Kopicki no. 7168. Trench 10, layer 254, , cat. 
no. 2085.

9.	 Elbląg,	Augustus	III,	shilling	176\	[1760–1763].
 Obv: A3R monogram under a crown, date 17-6\ on the sides.
 Rv: \ / SOLID / CIVITAT / ELBING.
 Base silver, 15 mm; 0.408 g; damaged at the lower edge, 

historical verdigris preserved, obverse is strongly faded and 
hardly legible. Trench 8, layer 341, cat. no. 1696.

10.	Gdańsk,	John	Casimir,	shilling	1658.
 Obv: ICR monogram under a crown, date 16-58 on the sides.
 Rv: * / SOLID / CIVITAT / GEDAN / *.
 Base silver, 15.8 mm; 0.537 g. Kopicki no. 7606. Trench 10, 

layer 254, cat. no. 2080.
11.	Gdańsk,	Augustus	III,	shilling	1754,	Wilhelm	Raths.
 Obv: A3R monogram under a crown, date 17-54 on the sides.
 Rv: ||| / SOLID· / CIVITAT· / GEDAN· / (W)-[Gdańsk 

coat of arms] R.
 Copper, 15.4 mm; 0.519 g; small damage at the edge; the coin 

is slightly bent. Kopicki no. 7716. Trench 2, layer 32, object 
145, cat. no. 197, (Fig. 1:8).

12.	Gdańsk,	Augustus	III,	shilling	1754,	Wilhelm	Raths.
 Obv: A3R monogram under a crown, date 17-54 on the sides.
 Rv: ||| / SOLID· / (C)IVITAT· / GEDAN· / (W)-[Gdańsk 

coat of arms] R.
 Base silver, 15.9 mm, 0.459 g. Kopicki no. 7716. Trench 2, 

layer 32, cat. no. 198.
13.	Gdańsk,	Augustus	III,	three	groschen,	1758.
 Obv: A3R monogram under a crown, date 17-58 on the sides.
 Rv: * GROSSUS\+\\PLEX+GEDANENSIS, Gdańsk coat of 

arms held by two lions, 3 below.
 Silver, 19.5 mm; 1.367 g. Kopicki no. 7734. Trench 2, layer 

37, cat. no. 204, (Fig. 1:12).
14.	Gdańsk,	 Stanislas	 Augustus,	 shilling	 1766,	 Friedrich	

Ludwig	Stüber.
 Obv: SAR monogram under a crown, date 17-66 on the sides.
 Rv: | / SOLID / CIVITAT / GEDAN / F·L·[Gdańsk coat of 

arms] S·.

6.	 Elbląg,	August	III,	szeląg	1763,	Justus	Carl	Schröder.
 Av: pod koroną monogram A3R, z boków data 17-63.
 Rv: | / SOLID / CIVITAT / ELBING / ·I·C [herb Elbląga] ·S·.
 Bilon, 15,3 mm, 0,488 g. Kopicki nr 7168. Wykop 2, war-

stwa 49, nr kat. 207.
7.	 Elbląg,	August	III,	szeląg	1763,	Justus	Carl	Schröder.
 Av: pod koroną monogram A3R, z boków data 17-63.
 Rv: | / SOLID / CIVITAT / ELBING / I·C [herb Elbląga] ·S·.
 Bilon, 15,5 mm; 0,486 g; małe ubytki przy krawędzi, za-

chowana zabytkowa patyna. Kopicki nr 7168. Wykop 10, 
warstwa 266, nr kat. 2084.

8.	 Elbląg,	August	III,	szeląg	1763,	Justus	Carl	Schröder.
 Av: pod korona monogram A3R, z boków data 17-6(3).
 Rv: | / SOLID / CIVITAT / ELBING / I·C [herb Elbląga] ·S·.
 Bilon, 15,1 mm; 0, 584 g; moneta wybita niecentrycznie. 

Kopicki nr 7168. Wykop 10, warstwa 254, nr kat. 2085.
9.	 Elbląg,	August	III,	szeląg	176\	[1760–1763].
 Av: pod koroną monogram A3R, z boków data 17-6\.
 Rv: \ / SOLID / CIVITAT / ELBING.
 Bilon, 15 mm; 0,408 g; ubytek przy dolnej krawędzi, za-

chowana zabytkowa patyna, awers mocno wytarty, przez co 
trudno czytelny. Wykop 8, warstwa 341, nr kat. 1696.

10.	Gdańsk,	Jan	Kazimierz,	szeląg	1658.
 Av: monogram ICR pod koroną, z boków data 16-58.
 Rv: * / SOLID / CIVITAT / GEDAN / *.
 Bilon, 15,8 mm; 0,537 g. Kopicki nr 7606. Wykop 10, war-

stwa 254, nr kat. 2080.
11.	Gdańsk,	August	III,	szeląg	1754,	Wilhelm	Raths.
 Av: pod koroną monogram A3R, z boków data 17-54.
 Rv: ||| / SOLID· / CIVITAT· / GEDAN· / W-[godło 

Gdańska] R.
 Miedź, 15,4 mm; 0,519 g; mały ubytek przy krawędzi, mo-

neta delikatnie zgięta. Kopicki nr 7716. Wykop 2, warstwa 
32, obiekt 145, nr kat. 197, (ryc. 1:8).

12.	Gdańsk,	August	III,	szeląg	1754,	Wilhelm	Raths.
 Av: pod koroną monogram A3R, z boków data 17-54.
 Rv: ||| / SOLID· / (C)IVITAT· / GEDAN· / (W)-[godło 

Gdańska] R.
 Bilon, 15,9 mm, 0,459 g. Kopicki nr 7716. Wykop 2, war-

stwa 32, nr kat. 198.
13.	Gdańsk,	August	III,	trojak	(trzy	grosze)	1758.
 Av: pod koroną monogram A3R, z boków data 17-58.
 Rv: * GROSSUS\+\\PLEX+GEDANENSIS, herb Gdańska 

trzymany przez dwa lwy, niżej 3.
 Srebro, 19,5 mm; 1,367 g. Kopicki nr 7734. Wykop 2, war-

stwa 37, nr kat. 204, (ryc. 1:12).
14.	Gdańsk,	 Stanisław	 August,	 szeląg	 1766,	 Friedrich	

Ludwig	Stüber.
 Av: pod koroną monogram SAR, z boków data 17-66.
 Rv: | / SOLID / CIVITAT / GEDAN / F·L·[herb Gdańska] S·.
 Bilon, 15 mm; 0,714 g. Kopicki nr 7791. Wykop 2, warstwa 

130, nr kat. 210, (ryc. 1:.11).
15.	Gdańsk,	 I	Wolne	Miasto,	grosz	1809,	Johann	Ludwig	

Meyer.
 Av: w polu dwa lwy odwrócone ku brzegom monety, pod-

trzymują tarczę z herbem Gdańska; nad tarczą w wieńcu 
skrzyżowane gałązki palmy i wawrzynu, w odcinku 1809.

 Rv: \\\\\GE\ \\\\\R MU\NZE, w polu EIN / GROSCHEN, niżej 
skrzyżowane gałązki palmowe, pod nimi M.

 Miedź, 20,5 mm; 2,662 g. Plage nr 48. Wykop 12, warstwa 
378, nr kat. 2095, (ryc. 1:16).

16.	Gdańsk,	II	Wolne	Miasto,	1	fenig	1923,	men.	Berlin.
 Brąz, 17,2 mm; 1,408 g. Parchimowicz nr 53a. Wykop 10, 

warstwa -, nr kat. 2076.
17.	Gdańsk,	II	Wolne	Miasto,	1	fenig	1930,	men.	Berlin.
 Brąz, 17 mm; 1,574 g. Parchimowicz nr 53d. Wykop 11, 

warstwa 286, nr kat. 2087.
18.	Gdańsk,	II	Wolne	Miasto,	10	fenigów	1923,	men.	Berlin.
 Miedzionikiel, 21,6 mm; 3,876 g. Parchimowicz nr 57. Wy-

kop 8A, warstwa 245, nr kat. 1698, (ryc. 1:17).
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19.	Litwa,	Stefan	I,	szeląg	1582,	men.	Wilno.
 Av: STEPH·DG·REX·POL, pod koroną monogram S z Wil-

czymi Zębami na tarczy.
 Rv: SOLIDVS·MAG·D\\\58Z, pod koroną tarcze z Orłem 

i Pogonią, niżej godło herbu Leliwa.
 Srebro, 17 mm; 0,619 g; ubytki przy krawędzi. Kopicki nr 

3350. Wykop 2, warstwa 130, nr kat. 211.
20.	Litwa,	Zygmunt	III,	szeląg	1623,	men.	Wilno.
 Av: SIG:III·D:G:REX·PO·M\:I\, pod koroną monogram S ze 

Snopkiem na kartuszu, z boków data 2-3.
 Rv: SO\\\\\\\\-D:LITV, pod koroną flankowaną dwiema 

gwiazdkami dwie wygięte tarcze z Orłem i Pogonią.
 Bilon, 15,9 mm; 0,353 g; ubytki przy krawędzi. Kopicki nr 

3456. Wykop 2, warstwa 33, nr kat. 203.
21.	Litwa,	Zygmunt	III,	szeląg	[1626–1627],	men.	Wilno.
 Av: SIG III DG RE\ POMDL, w podwójnej otoczce pod ko-

roną monogram S ze Snopkiem na tarczy.
 Rv: \\\IDVS\\\\LITV1\\\, pod koroną dwa kartusze z Orłem 

i Pogonią, niżej godło herbu Wadwic.
 Bilon, 16,2 mm, 0,351 g. Wykop 2, warstwa 31, nr kat. 

195.
22.	Litwa,	 Jan	 Kazimierz,	 szeląg	 miedziany	 1666,	 men.	

Malbork.
 Av: IOAN·–CAS·REX. / G·(F)·H·, portret króla w wieńcu 

laurowym w prawo.
 Rv: \\\\\\AG·DVC·LIT·16\\, Pogoń ze wstęgą, bez tarczy, ni-

żej wysokie HKPL.
 Miedź, 15,5 mm; 1,025 g; skorodowana. Kopicki nr 3602. 

Wykop 8, warstwa 338, nr kat. 1695.
23.	Łobżenica,	Zygmunt	III,	kwartnik	(ternar)	1630.	
 Av: SIG\\\\\\\\\\\\\\\DL, pod koroną monogram S, ze Snop-

kiem na tarczy, z boków data 3-0.
  Rv: legenda nieczytelna, tarcza czteropolowa z Orłem, Po-

gonią, Snopkiem i Brogiem między czterema rozetkami.
 Bilon 16 mm; 0,335 g; otoki po obu stronach mocno wytar-

te. Opozda typ IV odm. e. Wykop 7, warstwa 229, nr kat. 
1691.

24.	Niemcy,	Wilhelm	I,	20	fenigów	1876,	men.	nieokreślona.
 Av: DEUTSCHES REICH 1876 / · PFENNIG ·, w polu 20.
 Rv: orzeł w koronie cesarskiej z tarcza z orłem pruskim na 

piersi, u dołu znaki mennicy \\.
 Srebro, 16,2 mm; 1,037 g. AKS nr 8. Wykop 9, warstwa 

279, nr kat. 2074.
25.	Niemcy,	 Wilhelm	 II,	 10	 fenigów	 1918,	 men.	

nieokreślona.
 Av: DEUTSCHES REI\\ 1918 / (· PFEN)NI(G ·), w polu 10. 
 Rv: skorodowany i wytarty, nieczytelny.
 Cynk, 21,1 mm; 2,021 g. AKS nr 14. Wykop 11, warstwa 

290, nr kat. 2093.
26.	Niemcy,	Wilhelm	II	lub	wczesna	republika,	10	fenigów	

[1917–22],	men.	nieokreślona.
 Cynk, 21,2 mm; 2,075 g; skorodowana. AKS nr 14. Wykop 

10, warstwa 249, nr kat. 2078.
27.	Niemcy,	republika,	1	Reichspfennig	1942,	men.	Berlin.
 Cynk, 17 mm; 1,463 g; skorodowana. AKS nr 59. Wykop 9, 

warstwa 270, nr kat. 2071.
28.	Niemcy,	 republika,	 1	 Reichspfennig	 1940–45,	 men.	

nieokreślona.
 Cynk, 17 mm; 1.146 g; skorodowana. AKS nr 59. Wykop 

11, warstwa 290, nr kat. 2088.
29.	Paderborn,	 biskupstwo,	 Teodor	 von	 Fürstenberg	

(1585–1618),	grosz	(1/24	talara)	1612.
 Av: RUD · II · RO · IM · S · A ·, jabłko panowania, w środ-

ku Z4, u góry ·16-1Z.
 Rv: THEO · A · FURS · D · G · E·PE, kartusz z herbem bi-

skupstwa Paderborn.
 Srebro, 21 mm; 1,298 g. Saurma nr 3085. Wykop 2, war-

stwa 199, nr kat. 214, (ryc. 1:6).

 Base silver, 15 mm; 0.714 g. Kopicki no. 7791. Trench 2, 
layer 130, cat. no. 210, (Fig. 1:11).

15.	Gdańsk,	 I	 Free	 City,	 groschen	 1809,	 Johann	 Ludwig	
Meyer.

 Obv: in the field two lions facing sideways and holding an 
escutcheon with Gdańsk coat of arms; crossed palm and 
laurel branches above the shield; in the section date 1809.

 Rv: \\\\\GE\ \\\\\R MU\NZE, in the field EIN / GROSCHEN, 
crossed palmed branches below, M under the branches.

 Copper, 20.5 mm; 2.662 g. Plage no. 48. Trench 12, layer 
378, cat. no. 2095, (Fig. 1:16).

16.	Gdańsk,	II	Free	City,	1	phennig	1923,	Berlin	mint.
 Bronze, 17.2 mm; 1.408 g. Parchimowicz no. 53a. Trench 10, 

layer -, cat. no. 2076.
17.	Gdańsk,	II	Free	City,	1	phennig	1930,	Berlin	mint.
 Bronze, 17 mm; 1.574 g. Parchimowicz no. 53d. Trench 11, 

layer 286, cat. no. 2087.
18.	Gdańsk,	II	Free	City,	10	phennigs	1923,	Berlin	mint.
 Copper-nickel, 21.6 mm; 3,876 g. Parchimowicz no. 57. 

Trench 8A, layer 245, cat. no. 1698, (Fig. 1:17).
19.	Lithuania,	Stephen	I,	shilling	1582,	Vilnius	mint.
 Obv: STEPH·DG·REX·POL, S monogram with Wolf Teeth 

on a shield under a crown. 
 Rv: SOLIDVS·MAG·D\\\58Z, shields with the Eagle and the 

Pahonia under a crown, Leliwa sigil below. 
 Silver, 17 mm; 0.619 g; edge damaged. Kopicki no. 3350. 

Trench 2, layer 130, cat. no. 211.
20.	Lithuania,	Sigismund	III,	shilling	1623,	Vilnius	mint.
 Obv: SIG:III·D:G:REX·PO·M\:I\, S monogram with the Vasa 

sheaf on a cartouche, 2-3 date on the sides. 
 Rv: SO\\\\\\\\-D:LITV, two bent shields with the Eagle and the 

Pahonia under a crown flanked by two stars.
 Base silver, 15.9 mm; 0.353 g; edge damaged. Kopicki no. 

3456. Trench 2, layer 33, cat. no. 203.
21.	Lithuania,	Sigismund	III,	shilling	[1626–1627],	Vilnius	

mint.
 Obv: SIG III DG RE\ POMDL, under a crown S monogram in 

double lining with the Vasa sheaf on a shield.
 Rv: \\\IDVS\\\\LITV1\\\, two cartouches with the Eagle and 

the Pahonia under a crown, Wadwic sigil below.
 Base silver, 16.2 mm, 0.351 g. Trench 2, layer 31, cat. no. 

195.
22.	Lithuania,	John	Casimir,	copper	shilling	1666,	Malbork	

mint.
 Obv: IOAN·–CAS·REX. / G·(F)·H·, King’s portrait in laurel 

wreath turned right.
 Rv: \\\\\\AG·DVC·LIT·16\\, the Pahonia with a ribbon, 

without a shield, high HKPL below.
 Copper, 15.5 mm; 1.025 g; corroded. Kopicki no. 3602. 

Trench 8, layer 338, cat. no. 1695.
23.	Łobżenica,	Sigismund	III,	kwartnik	(ternar)	1630.	
 Obv: SIG\\\\\\\\\\\\\\\DL, under a crown S monogram, with 

the Vasa sheaf on a shield, 3-0 date on the sides. 
 Rv: legend illegible, four-field escutcheon with the Eagle, the 

Pahonia, the Vasa sheaf and the Bróg between four rosettes. 
  Base silver, 16 mm; 0.335 g; margins on both sides highly 

faded. Opozda type IV var. e. Trench 7, layer 229, cat. no. 1691.
24.	Germany,	William	I,	20	pfennigs	1876,	mint	uncertain.
 Obv: DEUTSCHES REICH 1876 / · PFENNIG ·, 20 in the 

field.
 Rv: eagle in emperor’s crown with a shield with prussian 

eagle on its chest, mint markings below \\. 
 Silver, 16.2 mm; 1.037 g. AKS no. 8. Trench 9, layer 279, cat. 

no. 2074.
25.	Germany,	William	II,	10	pfennigs	1918,	mint	uncertain.	
 Obv: DEUTSCHES REI\\ 1918 / (· PFEN)NI(G ·), 10 in the 

field. 
 Rv: corroded and faded; illegible.
 Zinc, 21.1 mm; 2.021 g. AKS no. 14. Trench 11, layer 290, 

cat. no. 2093.



384

Paweł Milejski     8.13. Numizmaty

30.	Polska,	Zygmunt	III,	denar	1623,	men.	Kraków.
 Av: pod koroną flankowaną dwiema kropkami, monogram 

S ze Snopkiem na kartuszu, z boków data 2-3.
 Rv: pod koroną dwa kartusze z Orłem i Pogonią, niżej herb 

Snopek.
 Bilon, 14 mm, 0,212 g; ubytki przy krawędzi. Kopicki nr 

572. Wykop 6, warstwa 28, nr kat. 215.
31.	Polska,	Zygmunt	III	Waza,	denar	1623,	men.	Kraków.
 Av: pod koroną, flankowaną dwiema pięciolistnymi roze-

tkami, monogram S ze Snopkiem na kartuszu, z boków 
data Z-3.

 Rv: pod koroną kartusze z Orłem i Pogonią, niżej herb 
Snopek.

 Bilon, 15 mm; 0,392 g; mała dziurka na środku monety, od 
przetarcia (?); Kopicki nr 573. Wykop 9, warstwa 270, nr 
kat. 2072.

32.	Polska,	PRL,	5	groszy	1949,	men.	Bazylea.
 Brąz, 19,4 mm; 1,609 g; skorodowana, mocno wytarta. Par-

chimowicz nr 203. Wykop 9, warstwa 270, nr kat. 1700.
33.	Polska,	PRL,	20	groszy	[1957–1985],	men.	Warszawa.
 Aluminium, 19,5 mm; 1,780 g; skorodowana. Parchimo-

wicz nr 208. Wykop 8, warstwa 341, nr kat. 1697.
34.	Polska,	PRL,	10	złotych	[1959–1973],	men.	Warszawa.
 Miedzionikiel, 30,6 mm; 9,105 g. Parchimowicz nr 

225/236. Wykop 8, warstwa 244, nr kat. 1694. 
35.	Poznań,	Zygmunt	III,	kwartnik	(ternar)	1616.
 Av: pod wspólną koroną dwie tarcze z Orłem i Pogonią, ni-

żej Snopek.
 Rv: · III · / skrzyżowane klucze, z boków data 1-6.
 Bilon, kształt nieregularny 15,3×14,7 mm; 0,424 g. Kopic-

ki nr 7991. Wykop 2, warstwa 33, nr kat. 201, (ryc. 1:5).
36.	Prusy,	Fryderyk	Wilhelm	Wielki	Elektor,	szeląg	1669,	

men.	Królewiec.
 Av: FWC i słabo widoczne pionowe berło pod czapką 

elektorską.
 Rv: | / SOLID / (P)RUSSIÆ / (D)UCALIS / 1669.
 Bilon, 16 mm; 0,638 g; skorodowana, ubytki przy krawę-

dziach. Bahrfeldt nr 1649. Wykop 11, warstwa 290, nr kat. 
2089.

37.	Prusy,	Fryderyk	III,	szeląg	1693,	men.	Królewiec,	Hein-
rich	Sievertz.

 Av: FCIII pod czapką elektorską, na tle berła, u dołu H-S.
 Rv: | / SOLID / PRUSSIÆ / DUCALIS / 1693.
 Bilon, 15,5 mm; 0,563 g. Bahrfeldt nr 1854. Wykop 10, 

warstwa -, nr kat. 2075.
38.	Prusy,	Fryderyk	III,	szeląg	1693,	men.	Królewiec,	Hein-

rich	Sievertz.
 Av: FCIII pod czapką elektorską, na tle berła, u dołu H-S.
 Rv: róża / SOLID / PRUSSI(Æ) / DUCALIS / 1693.
 Bilon, 15,5 mm; 0,430 g. Bahrfeldt nr 1854. Wykop 12, 

warstwa -, nr kat. 2094.
39.	Prusy,	 Fryderyk	 Wilhelm	 I,	 szeląg	 1723,	 men.	 Króle-

wiec,	Caspar	Geelhar.
 Av: monogram FWR pod koroną, niżej C·G·.
 Rv: | / SOLID / REGNI / PRUSS / 1723·.
 Bilon, 15 mm, 0,512 g; moneta delikatnie zgięta przy kra-

wędzi. Bahrfeldt nr 2069. Wykop 2, warstwa 49, nr kat. 
206.

40.	Prusy,	Fryderyk	Wilhelm	I,	szeląg	1733,	men.	Królew-
iec,	Christian	Schirmer.

 Av: monogram FWR pod koroną, u dołu C-S.
 Rv: | / SOLID / REGNI / PRUSS / 1733.
 Bilon, 16,5 mm; 0,596 g. Bahrfeldt nr 2094. Wykop 10, 

warstwa -, nr kat. 2077.
41.	Prusy,	Fryderyk	Wilhelm	I,	szeląg	1735,	men.	Królew-

iec,	Christian	Schirmer.
 Av: monogram FWR pod koroną, u dołu C-•S.
 Rv: | / SOLID / REGNI / PRUSS / 1735 *.
 Bilon, 16 mm; 0,609 g. Bahrfeldt nr 2099. Wykop 2, war-

stwa 53, nr kat. 208, (ryc. 1:7).

26.	Germany,	 William	 II	 or	 early	 republic,	 10	 pfennigs	
[1917–22],	mint	uncertain.

 Zinc, 21.2 mm; 2.075 g; corroded. AKS no. 14. Trench 10, 
layer 249, cat. no. 2078.

27.	Germany,	republic,	1	Reichspfennig	1942,	Berlin	mint.
 Zinc, 17 mm; 1.463 g; corroded. AKS no. 59. Trench 9, layer 

270, cat. no. 2071.
28.	Germany,	 republic,	 1	 Reichspfennig	 1940–45,	 mint	

uncertain.
 Zinc, 17 mm; 1.146 g; corroded. AKS no. 59. Trench 11, layer 

290, cat. no. 2088.
29.	Paderborn,	 bishopric,	 Teodor	 von	 Fürstenberg	 (1585–

1618),	groschen	(1/24	of	a	thaler)	1612.
 Obv: RUD · II · RO · IM · S · A ·, globus cruciger, Z4 in the 

centre, ·16-1Z above.
 Rv: THEO · A · FURS · D · G · E·PE, cartouche with Paderborn 

bihopric sigil.
 Silver, 21 mm; 1.298 g. Saurma no. 3085. Trench 2, layer 

199, cat. no. 214, (Fig. 1:6).
30.	Poland,	Sigismund	III,	denar	1623,	Cracow	mint.
 Obv: under a crown flanked with two dots there is an S 

monogram with the Vasa sheaf in a cartouche, date 2-3 on the 
sides.

 Rv: two cartousches with the Eagle and the Pahonia under 
a crown, the Vasa sheaf below.

 Base silver, 14 mm, 0.212 g; edge damaged. Kopicki no. 572. 
Trench 8, layer 28, cat. no. 215.

31.	Poland,	Sigismund	III,	denarius	1623,	minted	in	Kraków.
 Obv: under a crown flanked with two five-leafed rosettes 

there is an S monogram with the Vasa sheaf in a cartouche, 
date Z-3 on the sides.

 Rv: two cartuches with the Eagle and the Pahonia under 
a crown, the Vasa sheaf below.

 Base silver, 15 mm; 0.392 g; small hole in the centre of the 
coin (abraded?); Kopicki no. 573. Trench 9, layer 270, cat. no. 
2072.

32.	Poland,	PRL,	5	groszy	1949,	Bâle	mint.
 Bronze, 19.4 mm; 1.609 g; corroded, strongly faded. 

Parchimowicz no. 203. Trench 9, layer 270, cat. no. 1700.
33.	Poland,	PRL,	20	groszy	[1957–1985],	Warsaw	mint.
 Alluminium, 19.5 mm; 1.780 g; corroded. Parchimowicz no. 

208. Trench 8, layer 341, cat. no. 1697.
34.	Poland,	PRL,	10	złotych	[1959–1973],	Warsaw	mint.
 Copper-nickel, 30.6 mm; 9.105 g. Parchimowicz 225/236. 

Trench 8, layer 244, cat. no. 1694. 
35.	Poznań,	Sigismund	III,	kwartnik	(ternar)	1616.
 Obv: two shields with the Eagle and the Pahonia under one 

crown, the Vasa sheaf below.
 Rv: III · / crossed keys, date 1-6 on the sides.
 Base silver, irregular shape 15.3x14.7 mm; 0.424 g. Kopicki 

no. 7991. Trench 2, layer 33, cat. no. 201, (Fig. 1:5).
36.	Prussia,	 Frederick	 William	 the	 Great	 Elector,	 shilling	

1669,	Königsberg	mint.
 Obv: FWC and slighlty visible vertical sceptre under the 

electoral hat.
 Rv: | / SOLID / (P)RUSSIÆ / (D)UCALIS / 1669.
 Base silver, 16 mm; 0.638 g; corroded, edges damaged. 

Bahrfeldt no. 1649. Trench 11, layer 290, cat. no. 2089.
37.	Prussia,	 Frederick	 III,	 shilling	 1693,	 Königsberg	 mint,	

Heinrich	Sievertz.
 Obv: FCIII wearing the electoral hat, sceptre in the 

background, H-S below.
 Rv: | / SOLID / PRUSSIÆ / DUCALIS / 1693.
 Base silver, 15.5 mm; 0.563 g. Bahrfeldt no. 1854. Trench 10, 

layer -, cat. no. 2075.
38.	Prussia,	 Frederick	 III,	 shilling	 1693,	 Königsberg	 mint,	

Heinrich	Sievertz.
 Obv: FCIII wearing the electoral hat, sceptre in the 

background, H-S below.
 Rv: rose / SOLID / PRUSSI(Æ) / DUCALIS / 1693.
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42.	Prusy,	 Fryderyk	 II,	 trojak	 (3	 grosze,	 Düttchen)	 178\	
[1782–1785],	men.	Królewiec.

 Av: FRIDERICUS BORUSSORUM REX, głowa króla 
w wieńcu laurowym w prawo.

 Rv: MONETA ARGENT, 3 gr : / 1 7 E 8 \, zwycięski Orzeł 
pruski z regaliami.

 Bilon, 19,1 mm; 1,477 g, pęknięty stempel awersu. Wykop 
2, warstwa 58, nr kat. 209, (ryc. 1:13).

43.	Prusy	 lub	 Śląsk,	 Fryderyk	 Wilhelm	 III,	 grosz	 śląski-
=trojak	pruski	(Böhm=Düttchen)	1807,	men.	Berlin.

 Av: FRID WILHELM·III BORUSS·REX, popiersie króla 
w peruce w lewo.

 Rv: MON.ARGENT, zwycięski orzeł pruski z regaliami, ni-
żej III / 1807 / A.

 Srebro, 19 mm; 1,568 g. AKS nr 36. Wykop 10, warstwa 
254, nr kat. 2086, (ryc. 1:15).

44.	Ryga,	Wolne	miasto,	szeląg	1571.
 Av: vMONETA·NOVA\\\\\NT, skrzyżowane klucze, u góry 

krzyżyk (mały herb Rygi), z boków data 7-1.
 Rv: CIVITAS·RIGENSIS, brama miejska zwieńczona kopu-

łą, w niej głowa lwa.
 Srebro, 18,3 mm; 0,761 g; ubytki przy krawędzi. Mrowiń-

ski nr 302. Wykop 2, warstwa 151, nr kat. 213, (ryc. 1:3).
45.	Ryga,	Zygmunt	III,	szeląg	1599.
 Av: SIG×III×DG×REX×PO+D×LI, pod zamkniętą korona 

monogram S ze Snopkiem.
 Rv: [lilia]SOLIDVSxCIVIxRIGENS×99, kartusz z mniej-

szym herbem Rygi.
 Srebro, 17,8 mm; 0,736 g. Mrowiński nr 393. Wykop 11, 

warstwa 290, nr kat. 2090.
46.	Ryga,	Zygmunt	III,	szeląg	1604.
 Av: SIG+III×REX×\OM D×L\, pod zamkniętą koroną mo-

nogram S ze Snopkiem.
 Rv: [lilia] SOLIDVS×CIVI·RIGEN\\604, kartusz z herbem 

Rygi.
 Bilon, 18,2 mm; 1,082 g; zabytkowa patyna. Mrowiński nr 

401. Wykop 2, warstwa 33, nr kat. 202, (ryc. 1:4).
47.	Ryga,	Krystyna,	szeląg	1643.
 Av: \\\ISTINA•D•GDRS, pod koroną monogram C ze Snop-

kiem w środku.
 Rv: SOLIDVS\\\\\\\NSIS43, kartusz z małym herbem Rygi 

zwieńczony akantem.
 Bilon, 15,5 mm; 0,328 g; ubytki górnej partii monety. Mro-

wiński nr 504. Wykop 11, warstwa 290, nr kat. 2092.
48.	Ryga,	Krystyna,	szeląg	[1635–1654].
 Av: C…, pod koroną monogram C ze Snopkiem w środku.
 Rv: …CIV…, kartusz z małym herbem Rygi.
 Bilon, 14,1 mm; 0,378 g; obłamana, zostało 2/3 monety. 

Wykop 2, warstwa 32, nr kat. 200.
49.	Toruń,	August	III,	szeląg	1760.
 Av: pod koroną monogram A3R, z boków data 17-60.
 Rv: | / SOLID / CIVITAT / THORUN / | [herb Torunia] 
|.

 Bilon, 15,9 mm; 0,581 g. Kopicki nr 8381. Wykop 2, war-
stwa 32, nr kat. 196, (ryc. 1:9).

50.	Toruń,	August	III,	szeląg	1762.
 Av: pod koroną monogram A3R, z boków data 17-62.
 Rv: | / SOLID / CIVITAT / THORUN / | [herb Torunia] 
|.

 Bilon, 16,1 mm; 0,623 g. Kopicki nr 8390. Wykop 2, war-
stwa 37, nr kat. 205.

51.	Toruń,	Stanisław	August,	szeląg	1765.
 Av: pod koroną monogram SAR, z boków 17-65.
 Rv: pod rozetą / SOLID / CIVITAT / THORUN / | [godło 

herbu Torunia] |.
 Bilon, 15,3 mm; 0,552 g. Kopicki nr 8406. Wykop 2, war-

stwa 32, nr kat. 199.
52.	Śląsk,	Fryderyk	II,	3	krajcary	1781,	men.	Berlin.
 Av: FRIDERICUS : BORUSSORUM : REX, głowa króla 

w wieńcu laurowym w prawo.

 Base silver, 15.5 mm; 0.430 g. Bahrfeldt no. 1854. Trench 12, 
layer -, cat. no. 2094.

39.	Prussia,	Frederick	William	I,	shilling	1723,	Königsberg	
mint,	Caspar	Geelhar.

 Obv: FWR monogram under a crown, C·G· below
 Rv: | / SOLID / REGNI / PRUSS / 1723·.
 Base silver, 15 mm, 0.512 g; the coin is slightly bent at the 

edge. Bahrfeldt no. 2069. Trench 2, layer 49, cat. no. 206.
40.	Prussia,	Frederick	William	I,	shilling	1733,	Königsberg	

mint,	Christian	Schirmer.
 Av: FWR monogram under a crown, C-S below.
 Rv: | / SOLID / REGNI / PRUSS / 1733.
 Base silver, 16.5 mm; 0.596 g. Bahrfeldt no. 2094. Trench 10, 

layer -, cat. no. 2077.
41.	Prussia,	Frederick	William	I,	shilling	1735,	Königsberg	

mint,	Christian	Schirmer.
 Obv: FWR monogram under a crown, C-•S below.
 Rv: | / SOLID / REGNI / PRUSS / 1735 *.
 Base silver, 16 mm; 0.609 g. Bahrfeldt no. 2099. Trench 2, 

layer 53, cat. no. 208, (Fig. 1:7).
42.	Prussia,	 Frederick	 II,	 three	 groschen,	 (Düttchen)	 178\	

[1782–1785],	Königsberg	mint.
 Obv: FRIDERICUS BORUSSORUM REX, king’s head in 

laurel wreath turned right.
 Rv: MONETA ARGENT, 3 gr : / 1 7 E 8 \, victorious Prussian 

Eagle with regalia.
 Base silver, 19.1 mm; 1.477 g, broken obverse die. Trench 2, 

layer 58, cat. no. 209, (Fig. 1:13).
43.	Prussia	 or	 Silesia,	 Frederick	 William	 III,	 silesian	

groschen	 =	 prussian	 three	 groschen	 (Böhm=Düttchen)	
1807,	Berlin	mint.

 Obv: FRID WILHELM·III BORUSS·REX, king’s bust in a wig 
turned left. 

 Rv: MON.ARGENT, victorious Prussian Eagle with regalia, III 
/ 1807 / A below. 

 Silver, 19 mm; 1.568 g. AKS no. 36. Trench 10, layer 254, cat. 
no. 2086, (Fig. 1:15).

44.	Riga,	Free	City,	shilling	1571.
 Obv: vMONETA·NOVA\\\\\NT, crossed keys, small cross 

above (small Riga coat of arms), date 7-1 on the sides.
 Rv: CIVITAS·RIGENSIS, city gate with a dome with lion’s 

head.
 Silver, 18.3 mm; 0.761 g; edge damaged. Mrowiński no. 302. 

Trench 2, layer 151, cat. no. 213, (Fig. 1:3).
45.	Riga,	Sigismund	III,	shilling	1599.
 Obv: SIG×III×DG×REX×PO+D×LI S monogram withe the 

Vasa sheaf under a closed crown.
 Rv: [lilia]SOLIDVSxCIVIxRIGENS×99, cartouche with 

a smaller Riga coat of arms.
 Silver, 17.8 mm; 0.736 g. Mrowiński no. 393. Trench 11, 

layer 290, cat. no. 2090.
46.	Riga,	Sigismund	III,	shilling	1604.
 Obv: SIG+III×REX×\OM D×L\, S monogram with the Vasa 

sheaf under a closed crown.
 Rv: [lis] SOLIDVS×CIVI·RIGEN\\604, cartouche with Riga 

coat of arms.
 Base silver, 18.2 mm; 1.082 g; historical verdigris. Mrowiński 

no. 401. Trench 2, layer 33, cat. no. 202, (Fig. 1:4).
47.	Riga,	Christina,	shilling	1643.
 Obv: \\\ISTINA•D•GDRS, under a crown C monogram with 

the Vasa sheaf.
 Rv: SOLIDVS\\\\\\\NSIS43, cartouche with small Riga coat of 

arms crowned with acanthus
 Base silver, 15.5 mm; 0.328 g; upper part of the coin damaged. 

Mrowiński no. 504. Trench 11, layer 290, cat. no. 2092.
48.	Riga,	Cristina,	shilling	[1635–1654].
 Obv: C..., under a crown C monogram with the Vasa sheaf.
 Rv: …CIV…, cartouche with a small Riga coat of arms.
 Base silver, 14.1 mm; 0.378 g; broken, 2/3 of the coin are 

preserved. Trench 2, layer 32, cat. no. 200.
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 Rv: MONETA : ARGENT, 3 / 17- A 81, zwycięski Orzeł pru-
ski z regaliami.

 Bilon, 17,7 mm; 0,827 g. Bahrfeldt nr 4677, 
Friedensburg+Seger nr 1176. Wykop 10, warstwa 254, nr 
kat. 2079.

53.	Śląsk,	Fryderyk	II,	3	krajcary	1783,	men.	nieokreślona.
 Av: FRIDERICUS : BORUSSORUM : REX, głowa króla 

w wieńcu laurowym w prawo.
 Rv: MONETA : ARGENT, 3 / 17- \ 83, zwycięski Orzeł pru-

ski z regaliami.
 Bilon, 18 mm; 0,675 g. Bahrfeldt nr 4690, 

Friedensburg+Seger nr 1192. Wykop 11, warstwa 290, nr 
kat. 2091.

54.	Węgry,	Ferdynand	I,	denar	1552,	men.	Krzemnica.
 Av: ·FERDINAND·DG·R·VNG·155Z, pięciopolowa wgię-

ta po bokach tarcza z herbami: austriackim, staro węgier-
skim, nowowęgierskim, dalmackim i czeskim.

 Rv: PATRONA·-·VNGARIE, Matka Boska z Dzieciątkiem, 
z boków litery K-B.

 Srebro, 15,6 mm; 0,349 g. Huszár 935 (lecz na rewersie 
kropki zamiast gwiazdek). Wykop 2, warstwa 132, nr kat. 
212, (ryc. 1:2).

55.	Moneta	nieokreślona,	może	3	fenigi	XIX	wiek.
 Bilon/miedź, 23,5 mm; 3,617 g. Wykop 11, warstwa 290, nr 

kat. 2131.
56.	Moneta	 nieokreślona,	 może	 trojak	 pruski	 Frydery-

ka	Wilhelma	III,	1800–1806	lub	nieokreślona	moneta	
z	przełomu	XVIII/XIX	w.

 Bilon, 19 mm; 1,656 g; wygięta krawędź, moneta bardzo 
mocno wytarta po obu stronach. Wykop 7, warstwa 226, 
6 VI 2014, nr kat. 1692.

B:	Żetony:
57.	Gdańsk,	żeton	miejski	1590.
 Av:	w obwódce sznurowej renesansowy kartusz z herbem 

Gdańska, u góry 15, z boków 9-0.
 Rv: pomiędzy dwoma siedmiopłatkowymi kwiatami skró-

cona data 9-0, u góry dodatkowa kontrasygnatura w kształ-
cie tarczki z małym herbem Gdańska.

 Ołów, 28,5×28,5 mm; 4,105 g. wykop 7, warstwa 299, nr 
kat. 995, (ryc. 1:25).

58.	Gdańsk,	żeton	miejski	1592.
 Av: w obwódce sznurowej renesansowy kartusz z herbem 

Gdańska, u góry 15, z boków 9-2 (cyfra dwa odwrócona)4.
 Rv: pomiędzy dwoma siedmiopłatkowymi kwiatami skró-

cona data 9-2, u góry dodatkowa kontrasygnatura w kształ-
cie tarczki z małym herbem Gdańska.

 Ołów, romb 24,4×35,8 mm; 6,662 g. Wykop 2, warstwa 32, 
nr kat. 216, (ryc. 1:23).

59.	Gdańsk,	żeton	miejski	1592.
 Av: w obwódce sznurowej wytarte przedstawienie, z boków 

9-\, dodatkowa kontramarka.
 Rv: pomiędzy dwoma siedmiopłatkowymi kwiatami skró-

cona data 9-2, u góry mała kontrasygnatura, u dołu więk-
sza, obie z herbem Gdańska.

 Ołów, romb 25,5×36,8 mm; 5,285 g; mocno skorodowany. 
Wykop 9, warstwa 270, nr kat. 998, (ryc. 1:21). 

60.	Gdańsk,	żeton	miejski	1595.
 Av: w obwódce sznurowej słabo widoczny renesansowy 

kartusz z herbem Gdańska, z boków 9-\.
 Rv: pomiędzy dwoma siedmiopłatkowymi kwiatami skró-

cona data 9-5, u góry dodatkowa kontrasygnatura w kształ-
cie tarczki z małym herbem Gdańska.

 Ołów, romb 24,4×35,8 mm, 8,129 g. Wykop 7, warstwa 
299, nr kat. 994, (ryc. 1:22).

4 Znane są żetony z odwróconą cyfrą 2 ze znalezisk z Twierdzy 
Wisłoujście – patrz Duchnowski 2005, s. 11.

49.	Toruń,	Augustus	III,	shilling	1760.
 Obv: A3R monogram under a crown, date 17-60 on the sides.
 Rv: | / SOLID / CIVITAT / THORUN / | [Toruń coat of 

arms] |.
 Base silver, 15.9 mm; 0.581 g. Kopicki no. 8381. Trench 2, 

layer 32, cat. no. 196, (Fig. 1:9).
50.	Toruń,	Augustus	III,	shilling	1762.
 Obv: A3R monogram under a crown, date 17-62 on the sides.
 Rv: | / SOLID / CIVITAT / THORUN / | [Toruń coat of 

arms] |.
 Base silver, 16.1 mm; 0.623 g. Kopicki no. 8390. Trench 2, 

layer 37, cat. no. 205.
51.	Toruń,	Stanislas	Augustus,	shilling	1765.
 Obv: SAR monogram under a crown, date 17-65 on the sides.
 Rv: under a rosette / SOLID / CIVITAT / THORUN / | 

[Toruń’s sigil] |.
 Base silver, 15.3 mm; 0.552 g. Kopicki no. 8406. Trench 2, 

layer 32, cat. no. 199.
52.	Silesia,	Frederick	II,	3	kreutzers	1781,	minted	in	Berlin.
 Obv: FRIDERICUS : BORUSSORUM : REX, king’s head in 

laural wreath turned right. 
 Rv: MONETA : ARGENT, 3 / 17- A 81, victorious Prussian 

Eagle with regalia.
 Base silver, 17.7 mm; 0.827 g. Bahrfeldt no. 4677, 

Friedensburg+Seger no. 1176. Trench 10, layer 254, cat. no. 
2079.

53.	Silesia,	Frederick	II,	3	kreutzers	1783,	mint	uncertain.
 Obv: FRIDERICUS : BORUSSORUM : REX, king’s head in 

laural wreath turned right. 
 Rv: MONETA : ARGENT, 3 / 17- \ 83, victorious Prussian 

Eagle with regalia.
 Base silver, 18 mm; 0.675 g. Bahrfeldt no. 4690, 

Friedensburg+Seger 1192. Trench 11, layer 290, cat. no. 
2091.

54.	Hungary,	Ferdinand	I,	denar	1552,	Kremnica	mint.
 Obv: ·FERDINAND·DG·R·VNG·155Z, five-field escutcheon 

dented on the sides, with Austrian, Old-hungarian, New-
hungarian, Dalmatian and Bohemian coats of arms. 

 Rv: PATRONA·-·VNGARIE, Madonna and Child, K-B letters 
on the sides.

 Silver, 15.6 mm; 0.349 g. Huszár no. 935 (dots instead of 
stars on the reverse side). Trench 2, layer 132, cat. no. 212, 
(Fig. 1:2).

55.	Uncertain	coin,	perhaps	3	pfennigs	19th	century.
 Base silver/copper, 23.5 mm; 3.617 g. Trench 11, layer 290, 

cat. no. 2131
56.	Uncertain	 coin,	 perhaps	 a	 Prussian	 threepence	 of	

Frederick	William	III,	1800–1806	or	uncertain	coin	from	
18th-19th	century.	

 Base silver, 19 mm; 1.656 g; bent edge, coin strongly faded on 
both sides. Trench 7, layer 226, 6 VI 2014, cat. no. 1692.

B:	Tokens:
57.	Gdańsk,	municipal	token	1590.
 Obv:	 Renaissance cartouche in corded lining with Gdańsk 

coat of arms, 15 above, 9-0 on the sides.
 Rv: short 9-0 date between two seven-petal flowers, small 

Gdańsk coat of arms serving as additional countersign above.
 Lead, 28.5×28.5 mm; 4.105 g. Trench 7, layer 299, cat. no. 

995, (Fig. 1:25).
58.	Gdańsk,	municipal	token	1592.
 Obv: Renaissance cartouche in corded lining with Gdańsk 

coat of arms, 15 above, 9-2 on the sides (2 numeral is upside-
down)4.

 Rv: short 9-2 date beteween two seven-petal flowers, small 
Gdańsk coat of arms serving as additional countersign above.

4 There are tokens with upside-down 2 numeral found in 
Wisłoujście Fortress – see Duchnowski 2005, p. 11.
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61.	Gdańska,	żeton	miejski	XVI–XVII	w.
 Av: w polu punca z kartuszem z nieczytelnym przedstawie-

niem.
 Rv: pusty.
 Ołów, romb 20×24,5 mm; 8,271 g. Wykop 9, z hałdy, nr 

kat. 997, (ryc. 1:27).
62.	Gdańsk,	żeton	miejski	XVI–XVII	w.
 Av: w obwódce sznurowej gmerk mieszczański.
 Rv: w otoku pionowe kreski dzielące go na mniejsze czwo-

rokąty, w polu punktowy występ, od którego odchodzą dwa 
ramiona (pierwotnie może cztery – forma krzyża?).

 Ołów, 18,3 mm; 6,569 g. Wykop 8, warstwa 388, nr kat. 
996, (ryc. 1:26).

63.	Gdańsk,	żeton	miejski	[1630–1650].
 Av: w otoku obrys kształtu żetonu, pole nieczytelne.
 Rv: nieczytelny lub pusty.
 Ołów, prostokąt ze ściętymi kątami, 19×21 mm; 4,625 g. 

wykop 11, warstwa 290, nr kat. 999, (ryc. 1:24).
64.	Gdańsk,	żeton	miejski	\\9\.
 Av: w obwódce sznurowej renesansowy kartusz z herbem 

Gdańska, z boków 9-\.
 Rv: wytarty, czytelna jedynie kontrasygnatura w kształcie 

tarczki z małym herbem Gdańska.
 Ołów, romb 27×27,8 mm; 7,201 g. Wykop 11, warstwa 363, 

nr kat. 1000.
65.	Norymberga,	 Magnus	 Gottlieb	 Jordan	 (mistrz	 1761–

83),	żeton	w	stylu	francuskim.
 Av: LVD·XV·(D)·G·F - R·N·REX·, popiersie króla Ludwika 

XV w koronie i płaszczu w lewo.
 Rv: MAG·GOTTL· - IORDAN, w odcinku RE – (P)F, żoł-

nierz rzymski w zbroi stoi z włócznia w prawej i owalną tar-
czą w lewej ręce.

 Mosiądz, 19,5 mm; 0,437 g; małe ubytki na krawędzi, bli-
sko krawędzi intencjonalny otwór zapobiegający braniu że-
tonu za monetę, przebity gwoździem, zagładzony otwór. 
Mitchiner nr 1925. Wykop 10, warstwa 259, nr kat. 2083, 
(ryc. 1:19).

66.	Norymberga,	 Ludwig	 Christian	 Lauer	 (mistrz	 1842–
73),	żeton	do	gry	w	stylu	angielskim.

 Av: VICTORIA – REGINA, głowa królowej Wiktorii w lewo.
 Rv: w polu: SPIEL / MARKE, w otoku dwie gałęzie splecio-

ne ze sobą.
 Mosiądz, 19 mm; 1,544 g. Mitchiner nr 2060. Wykop 9, 

warstwa 274, nr kat. 2073, (ryc. 1:20).

 Lead, rhombus 24.4×35.8 mm; 6.662 g. Trench 2, layer 32, 
cat. no. 216, (Fig. 1:23).

59.	Gdańsk,	municipal	token	1592.
 Obv: faded depiction in corded lining, 9-\ on the sides, 

additional countermark. 
 Rv: short 9-2 date between two seven-petal flowers, small 

countersign above, larger one below, both with Gdańsk coat 
of arms. 

 Lead, rhombus 25.5×36.8 mm; 5.285 g; strongly corroded. 
Trench 9, layer 270, cat. no. 998, (Fig. 1:21). 

60.	Gdańsk,	municipal	token	1595.
 Obv: slightly visible renaissance cartouche in corded lining 

with Gdańsk coat of arms, 9-\ on the sides.
 Rv: short 9-5 date between two seven-petal flowers, small 

Gdańsk coat of arms serving as additional countersign above.
 Lead, rhombus 24.4×35.8 mm, 8.129 g. trench 7, layer 299, 

cat. no. 994, (Fig. 1:22).
61.	Gdańsk,	municipal	token	16th–17th	century.
 Obv: In the field stamp with cartouche with illegible depiction.
 Rv: empty.
 Lead, rhombus 20×24.5 mm; 8.271 g. trench 9, from the pile 

of loose extracted soil, cat. no. 997, (Fig. 1:27).
62.	Gdańsk,	municipal	token	16th–17th	century.
 Obv: citizen’s mark in corded lining.
 Rv: verticular lines dividing the margine into smaller 

quadranges, in the field single convex dot with two arms 
(perhaps there were four originally, which would form a cross).

 Lead, 18.3 mm; 6.569 g. Trench 8, layer 388, cat. no. 996, 
(Fig. 1:26).

63.	Gdańsk,	municipal	token	[1630–1650].
 Obv: outline of token’s shape in the margine, field illegible.
 Rv: illegible or empty.
 Lead, rectangle with cut corners, 19×21 mm; 4.625 g. trench 

11, layer 290, cat. no. 999, (Fig. 1:24).
64.	Gdańsk,	municipal	token	\\9\.
 Obv: Renaissance cartouche in corded lining with Gdańsk 

coat of arms, 9-\ on the sides.
 Rv: faded, only the small Gdańsk coat of arms serving as 

countersign legible.
 Lead, rhombus 27×27.8 mm; 7.201 g. Trench 11, layer 363, 

cat. no. 1000.
65.	Nuremberg,	Magnus	Gottlieb	Jordan	(master	1761–83),	

French	style	token.	
 Obv: LVD·XV·(D)·G·F - R·N·REX·, Louis XV bust wearing 

crown and cloak turned left.
 Rv: MAG·GOTTL· - IORDAN, RE-(P)F in the section, 

Roman soldier in armour holding spear in his right and oval 
shield in his left hand. 

 Brass, 19.5 mm; 0.437 g; small damages along the edge. 
Purpose-made hole, pierced with a nail and smoothed, which 
prevents from taking the token for a coin is situated close to 
the edge. Mitchiner no. 1925. Trench 10, layer 259, cat. no. 
2083, (Fig. 1:19).

66.	Nuremberg,	Ludwig	Christian	Lauer	(master	1842–73),	
English	style	gaming	token.

 Obv: VICTORIA – REGINA, queen Victoria’s head turned 
left.

 Rv: in the field: SPIEL / MARKE, two intertwined branches in 
the margine.

 Brass, 19 mm; 1.544 g. Mitchiner no. 2060. Trench 9, layer 
274, cat. no. 2073, (Fig. 1:20).
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Abstrakt:
W artykule zestawiono i zaprezentowano wyniki analiz mikrograficznych przedmiotów metalo-

wych ze stanowiska Twierdza Wisłoujście w Gdańsku. Autor przedstawił metody analiz oraz krót-
ki komentarz do zestawionych tabelarycznie wyników. Rezultaty analiz przedmiotów wykonanych 
z metali kolorowych budzą nadzieję na szersze ich wykorzystanie w zakresie badań technologicz-
nych. Kategorią wyrobów, dla których odnotowano lepsze rezultaty, pozwalające na porównania 
oraz ich identyfikację jakościową, są numizmaty. We wszystkich badanych sytuacjach odnotowano 
silne odczyty składowych powłok zabezpieczających lub produktów korozji, które mają wpływ na 
skalę błędu pomiarowego.

Słowa kluczowe:
Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, analizy mikrograficzne, metale, nowożytność

Abstract:
The article presents and summarises the results of micrographic analyses of metal objects from 

the Wisłoujście Fortress in Gdańsk. The author present methods of analysis with a brief commentary 
on the results, compiled in tabular form. The results of analyses of objects made of non-ferrous 
metals give hope for their wider use in the field of technological research. Numismatic finds are 
the category of products which reported better results, allowing for comparison and qualitative 
identification. In all the researched cases strong readings were reported of component protective 
coating or corrosion products, which have an impact on the scale of the measurement error.

Keywords:
Gdańsk, Wisłoujście Fortress, micrographic analysis, metals, post-medieval
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Analizie mikrograficznej poddano łącznie 13 przedmio-
tów metalowych pozyskanych w efekcie badań archeolo-
gicznych na terenie Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku. 
Przeprowadzenie pierwszych pomiarów na przedmiotach 
ołowianych i żelaznych nie dało satysfakcjonujących wy-
ników. Dopiero analizy przedmiotów wykonanych z metali 
kolorowych pozwoliły na podjęcie próby interpretacji ich 
wyników. Łącznie badaniom poddano szpunt, grot lancy, 2 
pociski oraz 9 numizmatów. 

Metoda analizy
Analiza mikrograficzna wykonana została za pomocą 

mikroskopu elektronowego S-3400N firmy Hitachi. Anali-
zę składu pierwiastkowego wykonano techniką mikroana-
lizy promieniowania X (EDX), za pomocą przystawki do 
mikroskopu SEM firmy Thermofisher Scientific. Analizy 
dokonywano przy napięciu przyspieszającym 20 kV.

Metoda działa na zasadzie wzbudzania promieniowa-
nia X przez elektrony padające ze źródła promieniowania 
w mikroskopie. Emitowane kwanty promieniowania X po-
siadają określoną energię, charakterystyczną dla każdego 
z pierwiastków. W zależności od masy atomowej pierwiast-
ka możliwa jest emisja promieniowania z jednego lub wię-
cej poziomów wzbudzenia. Ilość odnotowanych zliczeń (za-
mieszczona na osi Y spektrogramów) przekłada się na stęże-
nie danego pierwiastka w badanej próbce. Technika pozwala 
na wykrycie każdego pierwiastka za wyjątkiem lżejszych od 
boru. Wzbudzanie promieniowania X następuje z głęboko-
ści w zakresie od ~0.01 do ~50 mikrometrów. EDX umożli-
wia przeprowadzenie analizy jakościowej dla pierwiastków, 
których stężenie przekracza 0.05%. Analiza ilościowa zależy 
przede wszystkim od wielkości analizowanego obiektu (dla 
drobin i cienkich warstw z analizy trudno oddzielić jest sy-
gnał pochodzący od podłoża), analizowanego pierwiastka 
(dla węgla, azotu, boru i tlenu dokładność jest mniejsza, 
a pewność pomiaru nie przekracza 2–3%), stopnia przygoto-
wania powierzchni, własności materiału i innych.

Dla badanych próbek przedstawiono analizę EDX 
w postaci widma energetycznego wraz z określonym skła-
dem chemicznym. W analizie przedstawiono tylko pier-
wiastki, których udział w składzie wynosi od 0.5% wagowo.

Dostarczone do badań elementy metalowe – monety 
i żeton pokryte były grubą warstwą substancji organicznej 
(powłoki) mającej za zadanie chronić je przed korozją. Po-
włoka organiczna (główny budulec: węgiel i tlen) uniemoż-
liwiała dokładną analizę chemiczną. Wykryte w sygnale 
węgiel oraz tlen stanowią zazwyczaj od 30% do nawet 80% 
sygnału, uniemożliwiając szczegółową ocenę składu stopu. 
Próbek nie poddawano szlifowaniu. Powłoki zabezpiecza-
jącej nie zdejmowano.

Wyniki 
Wyniki analizy przedstawiono w tabeli (tabela 14).

The micrographic analysis concerns a total of 13 metal 
objects acquired as a result of archaeological research 
in Wisłoujście Fortress in Gdańsk. Conducting initial 
measurements on objects of lead and iron did not bring 
satisfactory results. It was only the analysis of objects 
made of non-ferrous metals that allowed to attempt 
to interpret the results. In total, a tap, a lance head, 2 
bullets and 9 numismatic have been studied.

Method of analysis
Micrographic analysis was made with an electron 

Hitachi microscope S-3400N. The analysis of the elemental 
composition was made by the technique of Microanalyses of 
X-ray (EDX), using a snap to SEM Thermofisher Scientific 
microscope. The analysis was performed at an accelerating 
voltage of 20 kV.

The method works by excitation of X-rays by electrons 
impinging from the radiation source in a microscope. 
The X-ray quanta emitted have a predetermined energy 
characteristic of each element. Depending on the atomic 
mass of each element it is possible to emit radiation from 
one or more levels of excitation. The number of reported 
counts (posted on the Y-axis of spectrograms) translates 
into a concentration of the element in the sample. The 
technique allows the detection of each element except for 
those lighter than boron. X-ray excitation occurs from a 
depth in the range of ~ 0.01 to ~ 50 microns. EDX allows 
you to perform a qualitative analysis for elements whose 
concentration exceeds 0.05%. Quantitative analysis 
depends primarily on the size of the analyzed object 
(for particles and thin layers it is difficult to separate 
from the analysis the signal from the ground), on the 
analyzed element (for carbon, nitrogen, boron and oxygen 
the accuracy is less precise, and the reliability of the 
measurement does not exceed 2–3%), the degree of surface 
preparation, material properties, and others.

We show here EDX analysis of the samples in the 
form of the energy spectrum, with defined chemical 
composition. The analysis shows only those elements 
whose participation in the composition ranges from 0.5% 
by weight.

Metal elements delivered for tests – coins and a token 
– were covered with a thick layer of organic matter (shell) 
that was intended to protect them from corrosion. The 
organic coating (main building blocks: carbon and oxygen) 
prevented accurate chemical analysis. The detected in the 
signal carbon and oxygen usually constitute from 30% to as 
much as 80% of the signal, preventing a detailed evaluation 
of the alloy composition. The samples were not subjected to 
grinding. The protective coating was not removed.

Results
The results of the analysis are presented in the table 

(Table 14).
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W efekcie przeprowadzonych analiz pocisków 
(kat.  228, 230) ustalono że są wykonane z ołowiu. Po-
chodzenie węgla, tlenu i prawdopodobnie wapna zwią-
zane jest z obecnością antykorozyjnej powłoki ochronnej. 
Efekt analiz nie stanowił asumptu do kontynuowania 
badań tej kategorii przedmiotów, prowadzonych celem 
rozróżnienia pocisków żelaznych od ołowianych. Kolej-
nym badanym przedmiotem był grot lancy (kat. 360). 
Dostarczony element w większości złożony jest z węgla 
w  formie grafitu. Przypuszczalnie podczas ekspozycji 
grotu w  ziemi zaszedł proces grafityzacji. Grafityzacja 
jest formą korozji selektywnej, dotyczącej przede wszyst-
kim stopów żelaza z węglem – żeliw i stali. Za grafityzacją 
przemawia też lokalny rozkład żelaza w próbce. Również 
w tej sytuacji, poza oceną stopnia i rodzaju korozji, bada-
nia kategorii przedmiotów wykonanych ze stopów żelaza 
z uwzględnieniem warunków glebowych ich deponowa-
nia oraz wynikającego z tego stanu zachowania nie były 
kontynuowane. Pierwszą próbą, w oparciu o którą podjęto 
decyzję o dalszym kierunku analiz, był szpunt (kat. 218). 
Przedmiot badany był w celu identyfikacji materiału, z ja-
kiego jest wykonany. Przeprowadzone badania wykazały, 
że wykonano go z mosiądzu (tabela 14). Biorąc pod uwagę 
lokalne rozmieszczenie aluminium i żelaza mogą to być 
wtarte zanieczyszczenia, pochodzące z innych elemen-
tów. Pozostałe pierwiastki wydają się być częścią składo-
wą stopu. Wyniki odnoszące się do szpuntu ukierunko-
wały dalsze analizy na przedmioty wykonane z stopów 
metali kolorowych. Jako grupę referencyjną, ze względu 
na bardzo dobre archiwalne dane źródłowe, pozwalające 
zweryfikować skład, wybrano numizmaty1. Do szczegó-
łowego porównania wybrano XVIII-wieczne szelągi i do-
datkowo trzy inne numizmaty do identyfikacji składu 
(kat. 212, 1691, 2083). Zwrócono uwagę, że analizowane 
monety posiadają wyraźną strukturę dwufazową. Obsza-
ry widoczne jako jasne plamy na przykładowym zdjęciu, 
pokazującym mikrografię srebra, są bogatsze w srebro, 
natomiast osnowę stanowi głównie miedź (ryc. 120). 
Jest to sytuacja odmienna od zaobserwowanej struktury 
przykładowo jednorodnego chemicznie mosiężnego żeto-
nu (ryc. 121). Świadczy to o sposobie wykonywania obu 

1 Szerzej na ten temat Paweł Milejski w niniejszym tomie. 

The analysis of bullets (cat. no. 228, 230) showed that 
they are made of lead. The presence of carbon, oxygen 
and lime may be associated with the anti-corrosive 
coating. The results of the analyses did not constitute 
the basis for continuing research on this category of 
objects, aimed at distinguishing iron bullets from lead 
ones. Another test piece was the lance head (cat. no. 
360). The provided element is mostly composed of 
carbon in the form of graphite. Presumably during the 
exposition of the tip in the ground graphitisation process 
occurred. Graphitisation is a form of selective corrosion, 
especially on iron-carbon alloys – cast iron and steel. 
The assumption of the process of graphitisation is also 
supported by the local distribution of iron in the sample. 
Also in this case, apart from the assessment of the degree 
and type of corrosion, research of objects made of ferrous 
alloys, taking into account conditions of soil and the 
resulting state of conservation, was not continued. The 
first attempt, on the basis of which it was decided to 
continue the analysis, was the tap (cat. no. 218). The aim 
of the test was to identify the material it is made of. The 
study showed that it was made of brass (Table 14). Given 
the local distribution of aluminum and iron we can 
assume these can be rubbed dirt from other elements. 
The other elements appear to be components of the alloy. 
The results obtained for the bung oriented further studies 
on objects made alloys of non-ferrous metals. Coins were 
selected to be the reference group, due to the very good 
archival source data, allowing to verify the composition1. 

For detailed comparison we chose the eighteenth-
century shillings and three more coins to identify the 
composition (cat. no. 212, 1691, 2083). It was noted that 
the analysed coins have a clear two-phase structure. 
The areas which appear as bright spots on the sample 
photograph of the micrograph of silver are richer in silver, 
while the matrix is   predominately copper (Fig. 120). This 
situation is different from the observed structure, of an 
example of chemically homogeneous brass token (Fig. 
121). This demonstrates how both categories of objects 
were produced. It can therefore be assumed that the 
primary material from which the tested shillings were 

1 More on this subject can be read in this volume by Paweł Milejski 

Ryc. 120. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, mikrografia badanej powierzchni monety (kat. 60), oprac. Jacek Ryl.

Fig. 120. Gdańsk, Wisłoujście, micrograph of the tested surface of the coin (60), prepared by Jacek Ryl.
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kategorii przedmiotów. Można więc założyć, że głównym  
materiałem, z jakiego wykonywano badane szelągi była 
miedź, a srebro przynajmniej w  niektórych mennicach 
stosowano jako warstwę powlekającą. Żetony wykony-
wane były z jednolitego surowca, będącego w badanej 
sytuacji stopem miedzi z cynkiem.

Przeprowadzona mikrografia przedmiotów wykona-
nych z metali kolorowych w oparciu o uzyskane wyniki 
pozwala w przyszłości na rozszerzenie możliwości inter-
pretacyjnych w odniesieniu do przedmiotów pozyskiwa-
nych w efekcie badań archeologicznych. Jest to dziedzina 
wciąż jeszcze mało eksploatowana w kontekście zabyt-
ków. Przyszłymi celami badawczymi mogłyby się stać za-
gadnienia technologiczne, otwierające nowe możliwości 
porównań i sposobów uściślania chronologii. Trzeba tak-
że podkreślić, że wciąż problemem metodycznym analiz 
zabytków jest zaburzenie odczytów, spowodowane albo 
powłokami ochronnymi (dla zabytków po konserwacji), 
albo dużą liczbą produktów korozji (dla zabytków przed 
konserwacją). W związku ze szczególną wartością histo-
ryczną wspomnianych przedmiotów,  próbek nie podda-
wano obróbce mechanicznej. Przeprowadzone analizy 
należy rozpatrywać jako asumpt do dalszych badań. 

made was copper, and silver, at least in some mints, was 
used as a coating layer. Tokens were made from a single 
raw material, which in the test situation was an alloy of 
copper and zinc.

The carried out micrograph of the objects made 
of non-ferrous metals, on the basis of the results 
obtained, permits future expansion of the possibilities 
of interpretation in relation to the objects acquired as 
a result of archeological research. This is an area still 
poorly exploited in the context of archeological finds. 
Future research goals could be to develop technological 
issues, opening new opportunities for comparison 
and ways to specify the chronology. It should also be 
emphasized that there is still a problem in methodical 
analysis of finds with the reading disorder caused either 
by protective coatings (for the finds after conservation) 
or by a large number of corrosion products (for the finds 
before conservation). Due to particular historical value 
of the researches objects, the samples were not subjected 
to mechanical treatment. The conducted analyses should 
be considered as a starting-point for further research.

Ryc. 121. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, mikrografia badanej powierzchni żetonu (kat. 2083), oprac. Jacek Ryl.

Fig. 121. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, micrograph of the tested surface of the token (2083), prepared by Jacek Ryl.
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Abstrakt:
Podczas badań archeologicznych prowadzonych w 2013 i 2014 roku w Twierdzy Wisłoujście 

pozyskano dziewięć przedmiotów wykonanych z twardych surowców pochodzenia zwierzęcego, 
takich jak kość oraz kość słoniowa. W artykule wyróżniono dwie główne grupy użytkowe: 
przedmioty osobiste oraz związane z funkcjami administracyjnymi. Do grupy przedmiotów 
osobistego użytku zaliczono fragment pióra wachlarza, dwa kościane guziki, grzebień wykonany 
z kości słoniowej oraz pojemnik na igły. Do grupy przedmiotów związanych z działaniami 
administracyjnymi zakwalifikowano uchwyt pieczęci. Ze względu na zachowanie w niewielkiej, 
niecharakterystycznej części, nie określono przeznaczenia trzech zabytków. Wyniki analizy 
przedstawiono w formie opisu zabytków, podjęto jednocześnie próbę ich porównania z podobnymi 
przedmiotami z innych stanowisk oraz określenia ich przeznaczenia.  

Słowa kluczowe:
Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, zabytki kościane, przedmioty osobiste, 

przedmioty o funkcji administracyjnej, kość, kość słoniowa

Abstract:
During the archaeological research conducted in 2013 and 2014 at Wisłoujście Fortress 

nine artefacts made of hard animal materials, such as bone and ivory, were found. Two 
main groups of artefacts, considering their usage, were distinguished in the article: personal 
and administrative. Fragment of a “leg” of a folding fan, two buttons made of bone, an ivory 
comb and a needle case form the group of personal belongings, whereas a seal handle was an 
administrative tool. Specific function of three finds remains undetermined due to the fact that 
they are uncharacteristic or minor fragments. Descriptions of artefacts, attempts of comparing 
them to similar finds from other archaeological sites and attempts to determine their function 
were included in the presentation of results of the analysis. 

Keywords:
Gdańsk, Wisłoujście Fortress, bone-made artefacts, personal 
belongings, objects with administrative function, bone, ivory
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Podczas badań wykopaliskowych prowadzonych w 2013 
i 2014 roku w Twierdzy Wisłoujście, założeniu obronnym 
znajdującym się u ujścia Wisły do Bałtyku, odnaleziono 
dziewięć przedmiotów wykonanych z twardych surowców 
pochodzenia zwierzęcego, takich jak kość oraz kość sło-
niowa. Niniejszy artykuł jest wstępną prezentacją zabyt-
ków ze stanowiska. Wyniki analizy przedstawiono w for-
mie opisu zabytków, porównania z podobnymi przedmio-
tami z innych stanowisk oraz określenia ich przeznacze-
nia. Informacje te pozwolą w przyszłości podjąć szersze 
studia, uzupełnione o analizę zoologiczną. Zabytki zostały 
opisane w ujęciu funkcjonalnym, z uwzględnieniem kon-
tekstu pozyskania. Chronologię zabytków oparto w dużej 
mierze na datowaniu jednostek stratygraficznych, z któ-
rych pochodzą, oraz przytoczone analogie. 

Kontekst
Dziewięć zabytków wykonanych z twardych su-

rowców pochodzenia zwierzęcego zostało pozyskanych  
z badań prowadzonych na terenie Fortu Carré i Szań-
ca Wschodniego. Trzy przedmioty pozyskano na głów-
nym dziedzińcu Fortu Carré: dwa w wykopie nr 2, jeden 
w niewielkiej piwniczce (wykop nr 7). Pozostałych sześć 
zabytków pochodzi z wykopu nr 10, zlokalizowanego na 
terenie Szańca Wschodniego, znajdującego się na obsza-
rze położonym na wschód od Fortu Carré.

Analiza 
Pozyskane zabytki reprezentują dwie główne grupy 

użytkowe: przedmioty osobiste oraz związane z działa-
niami administracyjnymi. Ze względu na zły stan zacho-
wania przeznaczenie trzech zabytków nie zostało wska-
zane jednoznacznie, w związku z tym nie zaklasyfiko-
wano ich do żadnej z wyróżnionych grup. Nie określono 
wzajemnych relacji poszczególnych przedmiotów. 

Przedmioty osobistego użytku
Jednym z odkrytych przedmiotów osobistego użytku 

jest fragment pióra wachlarza (ryc. 122:1). Zostało ono 
znalezione na wschód od Fortu Carré, na terenie Szańca 
Wschodniego (wykop nr 10, warstwa 254), wydatowane 
zostało na XVIII/XIX wiek. Zachowane wymiary przed-
miotu to: 133 mm długości, 14 mm szerokości w najszer-
szym miejscu, 4 mm szerokości w najwęższym miejscu 
oraz 1,8 mm grubości. Zabytek wykonany został z ko-
ści długiej, prawdopodobnie dużego lub średniego ssa-
ka. Tuż za owalną częścią znajduje się najwęższe miejsce 
zabytku, od którego rozszerza się on aż do maksymalnej 
szerokości, co w efekcie daje kształt wydłużonego, smu-
kłego trójkąta. Drugi koniec – prostokątny,  jest ułamany.  

The excavations in 2013 and 2014 in the Wisłoujście 
Fortress at the Vistula estuary have produced nine 
artefacts made of hard animal materials, such as bone 
and ivory. This article is a preliminary report which 
describes the objects, tries to make some comparison 
with similar objects from other sites and comments on 
their function and use. A more detailed study of these 
objects and a zoological analysis pertaining to the 
animal species and the skeletal element used should be 
performed during a  thorough physical examination in 
the future. The objects are grouped according to type of 
use and discussed in order in which they were found.  All 
dates are primarily based on the archaeological context 
rather than on function, style and typology of artefacts. 

Context 
The nine artefacts made of hard animal materials 

were excavated both within the Fort Carré itself and on 
the Eastern Scope around the fortress. Three objects 
were found in the main yard of the Fort Carré, two in 
trench 2 and one was found in a small cellar (Trench 7). 
The other six objects were excavated in trench 10 on the 
Eastern Scope of the Fort Carré.

Assemblage analysis
The objects found at the fortress have been made 

for different uses. Some are purely personal belongings 
or have an administrative use, while in other cases the 
definite function of the artefacts is not determined yet. 
Some of these objects would have been for private use, 
while others would have had an official function connected 
with the fortress, for example an administrative one. 
A few artefacts are ambivalent and could not be assigned 
to a specific category. No direct association between any 
of the artefacts has been established.

Artefacts Personal use
One of the objects found is a ‘leg’ of a folding fan, 

a typical object for personal use (Fig. 122:1). It was found 
at the Eastern Scope (Trench 10, layer 254), which has 
been dated to the 18th /19th century. The remaining 
dimensions are length: 133 mm, largest width: 14 mm, 
smallest width: 4 mm, thickness: 1.8 mm. The object 
is made of bone. It would have been fabricated from 
a long bone of a probably large or possibly medium-
sized mammal. The artefact is long, narrow and flat, but 
incomplete. At one end it has an oval shape with a round 
straight hole drilled through. Just behind the oval 
shape the object has its most narrow width from which 
it extends upwards to its maximum width in almost 
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Krawędzie pióra są zaokrąglone. Kszałt zabytku jest ty-
powy dla kształtu pióra wachlarza, jest on jednak zbyt 
gruby, aby być jednym z wewnętrznych piór. Fakt ten 
oraz zaokrąglona krawędź wskazują, iż przedmiot był ze-
wnętrznym piórem wachlarza, zwanym żebrem okładzi-
nowymi lub panaches (de Vere Green 1975: 34). Zwięk-
szona grubość piór zewnętrznych odpowiada za wytrzy-
małość wachlarza. Dolna część pióra ma kształt wydłu-
żonego trójkąta, aby pióra zewnętrzne i wewnętrzne two-
rzyły wspólną powierzchnię podczas używania wachla-
rza, co technicznie wpływa na zwiększenie jego efektyw-
ności. Górna, prostokątna część służy do przyczepienia 
składanego pokrycia wachlarza, wykonanego najpraw-
dopodobniej z tkaniny, papieru lub skóry. 

Wachlarz, wywodzący się z Azji Wschodniej, w Euro-
pie używany był od XVII wieku, a jego popularność ro-
sła wraz z upływem czasu. Znanych jest wiele analogii do 
wachlarza, z którego pochodzi opisywane pióro (Du Mor-
tier 1992: 73; Dienst voor Schone Kunsten 1979: 40 – nr 
23; Van Vilsteren 1987: 42 – nr 53). Brak zdobień wska-
zuje na tani model, gdyż pióra zewnętrzne wachlarzy  
luksusowych zdobione były ornamentem. Potwierdza to  
także surowiec, z jakiego element został wykonany: kość, 
gdyż droższe wachlarze wykonywane były z materiałów 
takich, jak drewno egzotyczne czy kość słoniowa. Tak-
że na innych stanowiskach archeologicznych w Gdańsku 
odkryto podobne pióra wachlarzy (nr kat. B291, ul. Sta-
ra Stocznia/Wałowa 56, Gdańsk, stan. nr 108, AZP 12–
44/234, badania prowadzone przez Agencję DART Jacek 
Gzowski w latach 2011–2012).  

Innym rodzajem zabytków przeznaczonych do użyt-
ku osobistego są guziki. Często są one jedynymi pozosta-
łościami po odzieży, jakie znajduje się podczas prac wyko-
paliskowych. W czasie opisywanych w tym artykule badań 
na terenie Twierdzy Wisłoujście odnaleziono dwa kościa-
ne guziki. Pierwszy z nich ma średnicę 15 mm i grubość 
2 mm (ryc. 122:2). Przedmiot został pozyskany z wyko-
pu zlokalizowanego na wschód od Fortu Carré, na terenie 
Szańca Wschodniego (wykop 10, warstwa 254) i wydato-
wany na koniec XVIII wieku. Przedmiot jest płaski, z wklę-
słą środkową częścią. Wywiercono w nim pięć otworów; 
cztery tworzące kwadrat oraz jeden centralny. Zewnętrz-
na krawędź guzika jest zaokrąglona. Płaska część biegnąca 
dookoła zagłębienia z otworami jest niewielka, nieznacz-
nie tylko przekracza średnicę części z otworami, co ozna-
cza, że połączenie guzika z dziurką było dość słabe. Zaby-
tek ozdobiony jest pogrubioną krawędzią otaczającą cen-
tralny otwór oraz rowkiem dookoła wklęsłego obszaru, na 
który nachodzą dwa otwory.

Drugi guzik (ryc. 122:3) został znaleziony w tym sa-
mym miejscu, dzięki czemu można go datować także na 
koniec XVIII wieku. Jego średnica wynosi 17 mm, a gru-
bość 3 mm. Jest płaski, z wklęsłą środkową częścią. Tuż 
przy krawędzi zagłębienia lub tuż na niej wywiercono czte-
ry otwory do przyszywania guzika, układające się w kwa-
drat. Zewnętrzna krawędź zabytku jest cienka, aby uła-
twić przechodzenie guzika przez dziurkę. Płaski brzeg gu-
zika jest szerszy niż promień wklęsłej części z otworami, 

straight lines, resulting in an elongated triangular shape. 
From here the artefact narrows again by two almost right 
angles to continue upwards as rectangular shape until it 
stops at a broken end. The edges of one of the flat surfaces 
have been rounded. The shape is typical for a stick 
or leg of a folding fan. But it is too thick for a regular 
inner stick of a fan. This and the rounded edge of one of 
the surfaces identify it as one of the two outer sticks of 
the fan, called guards or ‘panaches’ in French (de Vere 
Green 1975: 34). The increased thickness of the guards 
give the fan its strenght. The lower part is shaped as an 
elongated triangle so the guards and the inner sticks 
would produce a closed surface with the other sticks 
of the same shape when the fan is opened to maximize 
its effectiveness. The rectangular upper part is used to 
attach the foldable leaf of the fan which would most likely 
have been made of textile, paper or even skin. The folding 
fan, which originated from East Asia, was used in Europe 
since the 17th century and became increasingly popular. 
Equivalents to the one from which this guard comes are 
well known (Du Mortier 1992: 73; Dienst voor Schone 
Kunsten 1979: 40, no. 23; Van Vilsteren 1987: 42, no. 
53). The absence of decorations indicates a cheap model, 
because the more luxurious models would have had 
decorated guards. This is supported by the fact that this 
guard is made of bone, because the more expensive fans 
were made of materials like exotic wood or ivory.

Comparable sticks from folding fans are known from 
other sites in Gdańsk (catalogue no B291 Stara Stocznia/
Wałowa 56 str. Gdańsk, Site no 108, AZP 12–44/ 234 
excavation carried out by DART Agency Jacek Gzowski 
in 2011–2012).

Buttons are another kind of artefact that had 
personal use.  They are often the only remains left of 
clothing to be found at excavations. During the research 
at the Wisłoujście fortress presented here two buttons of 
animal material were found. Both are made of bone.

The first button has a diameter of 15 mm and is 2 mm 
thick (Fig. 122:2).  It was excavated at the eastern scope 
(trench 10, layer 254) and has been dated to the late 18th 
century. The button is flat and has a round depressed 
middle part in which five holes have been drilled, four 
holes forming a square with a fifth in the centre. The 
outer edge is rounded. The rim of the button around 
the depression with the holes is minimal and hardly 
exceeds the diameter of the holes, which means that 
connection between button and buttonhole would have 
been comparatively weak. The button is decorated with 
a thickened edge of the central hole and a groove around 
the central depression that has been overlapped by two 
adjacent holes.

The second button (Fig. 122:3) was found at the same 
location and thus can be dated to the late 18th century. 
Its diameter is 17 mm and it is 3 mm thick. It is flat and 
has a round depressed middle part. Just within or even 
on the edge of the depression the four holes for sewing 
on the button have been drilled in a square pattern. 
The outer edge of the artefact has been thinned to ease 
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Ryc. 122. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, przedmioty z kości i kości słoniowej, fragment pióra wachlarza (fot. 1), guziki 
kościane (fot. 2–3), kościany igielnik (fot. 4), kościany uchwyt pieczęci (fot. 5), grzebień z kości słoniowej (fot. 6), fragmenty kościanych 
opraw (7, 9), kościana szpatułka (fot. 8), fot. Joanna Dąbal.

Fig. 122. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, sitr 12. Bone and ivory artefacts: fragment of a leg of a folding fan (photo 1), bone buttons (photos 
2–3), bone needle case (photo 4), bone seal holder (photo 5), ivory comb (photo 6), fragments of bone fittings (photos 7,9), bone strip 
(photo 8), photo by Joanna Dąbal.
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co sprawia, że guzik tworzy silne połączenie części odzieży 
(pod warunkiem, że dziurka na guzik nie jest zbyt długa).

Oba przedmioty mają niewielkie rozmiary, mogły być 
więc wykonane z wielu rodzajów kości wielu gatunków 
zwierząt. Najlepsze wyniki przynosi jednak wykonywa-
nie tego typu guzików z istoty zbitej kości długich du-
żych ssaków (MacGregor 1985: 60, 101). Płaskie i okrą-
głe guziki, wymagające dziurek na guziki w odzieży, re-
prezentowane przez powyższe dwa zabytki z Gdańska, 
pojawiły się w średniowieczu (MacGregor 1985: 99). 
Wraz z upływem czasu guziki stały się najpopularniej-
szym sposobem zapinania odzieży, aż do wprowadzenia 
zamka błyskawicznego i rzepa w XX wieku. Guziki mogą 
być wykonywane z każdego materiału, który jest wystar-
czająco wytrzymały i sztywny, jak kość, która dodatko-
wo jest surowcem tanim. Kościane guziki były standar-
dowo wytwarzane do XX wieku, i wciąż obecne są w mo-
dzie (Van Vilsteren 1987: 66). W wielu z nich występuje 
wklęsła środkowa część z otworami – ma to chronić nit-
ki wiążące guzik z tkaniną przed wciąganiem ich poni-
żej powierzchni guzika, co może spowodować przetarcie 
nitek. Kościane guziki podobne do tych z Twierdzy Wi-
słoujście znajdywane są na terenie całej Europy, a także 
w takich miejscach, jak osady Holenderskiej Kompanii 
Wschodnioindyjskiej (VOC) w Afryce Południowej oraz 
XIX-wieczne osady w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
(Rivers 1999: 32; White 2014: 208).

Kolejny zabytek – grzebień (ryc. 122:6) – był przezna-
czony do użytku osobistego, do celów higienicznych. Zna-
leziony został na wschód od Fortu Carré, na terenie Szań-
ca Wschodniego (wykop 10, warstwa 254) i wydatowany 
na koniec XVIII wieku. Grzebień ma długość 107,77 mm, 
szerokość 47,26 mm, grubość 2,20 mm, a średnia dłu-
gość zębów to 20,66 mm. Zabytek ma prostokątny kształt 
i został wykonany z pojedynczego kawałka materiału. 
Tekstura powierzchni oraz obecność pierścieni przyro-
stowych sugeruje, iż przedmiot wykonany został z kości 
słoniowej. Grzebień jest lekko wygięty wzdłużnie. Jego 
powierzchnie są gładkie i pozbawione dekoracji. Grze-
bień ma 106 zębów, z czego rząd dwudziestu został pra-
wie całkiem odłamany (33 i 53 zęby znajdują się po obu 
stronach wyrwy), dziewięć innych zębów, rozproszonych 
po całej długości grzebienia, jest również częściowo wy-
łamanych. Przy podstawie zębów, na całej długości grze-
bienia zaobserwować można ledwo widoczną linię. Zo-
stała narysowana, aby ułatwić ich wykonanie, jednak 
w kilku przypadkach została ona przekroczona, a w in-
nych ząb zaczyna się przed nią. Ten brak precyzji wyko-
nania oraz nieobecność zdobień wskazuje, iż grzebień ten 
był przedmiotem wyłącznie użytkowym. Zęby znajdu-
ją się bardzo blisko siebie. Świadczy to o tym, że przed-
miot służył do usuwania wszy oraz ich larw z włosów. 
Kość słoniowa, jako materiał mocniejszy i gładszy od ko-
ści, bardzo dobrze służyła do tego celu, i dlatego była 
preferowana w wytwórczości. Zabytki wykonane z ko-
ści słoniowej znane są od wczesnego i późnego średnio-
wiecza (MacGregor: 78–79; Kokabi i in. 1994: 112–113).  
Bardziej popularne były grzebienie jednoczęściowe 

the passing of the button through the buttonhole. The 
extension of the rim of the button around the depression 
with the holes is larger than the distance from the edge 
of the depression to the centre of the button, so the button 
and the buttonhole could produce a strong connection 
between the pieces of textile (if the buttonhole was not 
too long).

Because of the small size these buttons could have 
been made of many different bones from a variety of 
animals, but it would be most efficient to manufacture 
buttons like these out of the outer compact bone of 
a large long bone of a large mammal, similar to beads 
(MacGregor 1985: 60, 101). The development of this flat 
and round type of button that is intended to be used 
in combination with a corresponding buttonhole as 
represented by these buttons from Gdańsk started in 
medieval times (MacGregor 1985: 99). As time went by 
they became the most widely used method for closing 
garments until the popularization of the zipper and 
Velcro in the 20th century. Buttons can be made of any 
material that is strong and stiff enough, like bone, which 
is not only suitable, but inexpensive. Buttons of bone 
continued to be made as a regular type into the 20th 
century and are still present in fashion (Van Vilsteren 
1987: 66). Many have a central depression at the location 
of the holes to protect the threads that connect the button 
to the fabric by lowering them beneath the surface of the 
button against damage by friction et cetera. The types 
of bone buttons from the Wisłoujście Fortress have 
been found at post medieval and modern sites all over 
Europe and beyond, like settlements of the Dutch East 
India Company (VOC) in South Africa and 19th century 
settlements in the United States of America (Rivers 1999: 
32; White 2014: 208).

Another artefact, a comb, had a hygienic purpose 
and could have been for personal use (Fig. 122:6). It was 
also found on the Eastern Sconce (Trench 10, layer 254). 
It has been dated to the late 18th century. The comb is 
made of ivory. The measurements are, length: 107.77 
mm, width: 47.26 mm, thickness: 2.20 mm, average 
length of teeth: 20.66 mm. The comb has a rectangular 
shape and has been made out of a single plate of material. 
The texture and presence of what appear to be growth 
rings confirms the comb is made of ivory. The comb has 
a slight longitudinal curve from use or post depositional 
processes. It has smooth surfaces and is not decorated. 
The comb had 106 teeth, of which a row of twenty has 
almost completely been broken off (33 and 53 remaining 
on either side of the gap), while nine other teeth, spread 
across the rest of the comb, have been partially broken 
off. Over the entire length of the comb a barely visible 
line can be seen on the surface at the base of the teeth. It 
was drawn to aid the sawing of the teeth, but in several 
cases the line has been crossed while in others it has not 
been completely reached. This lack of precision and the 
absence of decorations indicate the comb was an entirely 
utilitarian object. The teeth are set very close to each 
other. This indicates that the comb was being used for 
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i dwustronne, niemniej jednak grzebienie jednoczęścio-
we i jednostronne są znane z przełomu XVI i XVII wie-
ku i były znajdywane w innych europejskich miastach, 
takich jak Amsterdam (MacGregor 1985: 81–82). Popu-
larność grzebieni z kości słoniowej, służących do usuwa-
nia wszy i larw, wzrasta w Niderlandach w XVII i XVIII 
wieku z uwagi na intensywny handel prowadzony przez 
Holenderską Kompanię Zachodnioindyjską (WIC), dzię-
ki któremu na zakup takiego grzebienia mógł pozwolić 
sobie członek średniej lub nawet niskiej klasy (Rijkelij-
khuizen 2011: 24). Grzebień musiał być używany, o czym 
świadczą ślady zużycia zębów. Pomiędzy zębami znajdu-
je się osad, mogący zawierać ślady wszy i larw, co może 
być pomocne przy dalszych badaniach. 

Na dziedzińcu Fortu Carré przebadana została nie-
wielka piwniczka (wykop 7, warstwa 296), w której zna-
leziono pojemnik na igły wykonany z kości (ryc. 1:4). 
Wydatowano go na XVIII wiek. Ma on 51,66 mm dłu-
gości oraz średnicę zewnętrzną równą 9,70 mm. Śred-
nica wewnętrznej przestrzeni wynosi 3,48 mm, a śred-
nica zewnętrzna kołnierza 10,77 mm. Zabytek wykona-
ny został z kości średniego lub dużego ssaka, prawdo-
podobnie z istoty zbitej kości długiej lub z mniejszej ko-
ści długiej z naturalną przestrzenią wewnętrzną, którą 
można było powiększyć za pomocą wiertła. Przedmiot 
ten ma kształt cylindryczny, z zaokrągloną częścią dolną 
oraz kołnierzem w części górnej. Korpus zabytku zdobio-
ny jest za pomocą równoległych rowków, trzech w części 
dolnej oraz dwóch pośrodku. Kołnierz jest nieco grubszy 
niż korpus, charakteryzuje się wypukłym profilem oraz 
dekorowanym brzegiem i pierścieniem z dwoma równo-
ległymi rowkami. Przedmiot został wykonany oraz ozdo-
biony na tokarce. Zabytek został wzdłużnie wydrążony 
w celu stworzenia wewnętrznej przestrzeni do przecho-
wywania igieł lub szpilek. Zewnętrzna średnica kołnie-
rza jest większa, a na jego wewnętrznych brzegach znaj-
duje się gwint, służący do zamykania pojemnika za po-
mocą podobnego kawałka obrobionej kości (najprawdo-
podobniej pozbawionego kołnierza). 

Pojemniki na igły są bardzo dobrze znanymi przed-
miotami już od czasów prehistorycznych, a użycie kości 
do ich wykonania nie jest niczym niezwykłym, zwłaszcza 
w społeczeństwach preindustrialnych (MacGregor 1985: 
186; Van Vilsteren 1987: 65; Kuczkowski 2007/2008: 
348–352).  

Przedmioty związane z działaniami 
administracyjnymi
Jeden z grupy zidentyfikowanych zabytków kościa-

nych wykorzystywany był podczas prac administra-
cyjnych i mógł być bezpośrednio związany z wojsko-
wą stroną życia w Twierdzy Wisłoujście. Jest to wyko-
nany z kości uchwyt służący do stawiania pieczęci lub 
odbijania stempli (kat. 917, ryc. 122:5). Zabytek został 
znaleziony na wschód od Fortu Carré, na terenie Szań-
ca Wschodniego (wykop 10, warstwa 254) i wydatowa-
ny na koniec XVIII wieku. Zabytek ma długość 42 mm, 
a złożony jest z płaskiej, okrągłej podstawy i rękojeści. 

removing lice and nits from the hair. Ivory is a material 
that is very well suited for this purpose because it 
is stronger and smoother than bone and is therefore 
preferred. Ivory combs are known since early and late 
medieval times (MacGregor 1985: 78–79; Kokabi et all 
1994: 112–113). Even though single piece and double 
sided combs are more usual, single piece and single sided 
ivory combs are known to have existed since at least the 
late 16th / early 17th century and have been found in 
other European cities like Amsterdam (MacGregor 1985: 
81–82). Ivory combs for removing lice and nits became 
increasingly common in the Netherlands from the 17th 
and 18th century, because, thanks to low prices due 
to the intense trade by the Dutch West India Company 
(WIC), ivory became accessible to the middle and even 
lower classes (Rijkelijkhuizen 2011: 24). The points of 
the teeth show wear, which means the comb must have 
been used. Between the teeth a residu is present that may 
include remains of lice and nits that might be useful for 
further analysis.

In the main yard of the Fort Carré a small cellar 
(Trench 7, layer 296) was excavated in which a part of 
a needle case made of bone was found (Fig. 122:4). It 
dates from the 18th century. It is 51.66 mm long and has 
and an outer diameter of 9.70 mm. The diameter of the 
cavity is 3.48 mm and the diameter of the screw thread 
is 10.77 mm. The case has been fabricated from the bone 
of a medium or large-sized mammal, specifically from  
a  thick compact (long) bone or a smaller long bone with 
a natural central cavity which could be extended with 
a drill. The object is cilindrical with a rounded bottom 
and a collar at the top. The body of the object is decorated 
with parallel grooves, three at the bottom and two in the 
centre. The collar is a little thicker than the body, has 
a convex profile and is decorated with a lip at the top 
and with a ring with two parallel grooves on either side 
towards the body. The object was made and decorated 
on a lathe.

The object has been longitudinally drilled to form 
a cavity, where needles or pins can be stored. The collar 
has been drilled to a larger diameter and a screw thread 
has been carved in the inner wall of the collar to close the 
container with a similar piece of worked bone (probably 
without a collar).

Needle cases are well known objects, exist since 
prehistory and the use of bone is not uncommon, especially 
in pre-industrial societies (MacGregor 1985:186; Van 
Vilsteren 1987: 65; Kuczkowski 2007/2008: 348–352).

Administrative
One of the objects has an administrative function and 

was most likely directly related to the daily (militairy) 
operations at the fortress. It is a handled holder for 
a seal matrix or stamp (catalogue no 917, Fig. 122:5). 
It is made of bone and was found at the eastern scope 
(trench 10, layer 254) and has been dated to the late 18th  
century. The object has a flat round base and a handle.
The measurements are: length 42 mm, largest width of 
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Rękojeść ma 13,97 mm szerokości w najszerszym miej-
scu i 7,43 mm szerokości w najwęższym, średnica pod-
stawy wynosi 20,15 mm, a jej grubość 5,22 mm. Ręko-
jeść jest spłaszczona, posiada owalny przekrój oraz zo-
krąglone zakończenie; w tym miejscu jest najszersza. Rę-
kojeść i podstawa wykonane zostały osobno, połączono 
je za pomocą bolca umieszczonego w rękojeści wchodzą-
cego w otwór w podstawie. System łączenia widoczny jest 
na spodzie podstawy. Podstawa oraz ornament na ręko-
jeści zostały prawdopodobnie wykonane na tokarce. De-
koracja w formie obręczy znajdującej się na dolnej części 
rękojeści składa się z czterech małych pierścieni. Bocz-
na ściana podstawy złożona jest z pierścieni różnych roz-
miarów. Przynajmniej górna część tego profilu wykonana 
została jako dekoracja. Dolna część prawdopodobnie słu-
żyła do przymocowywania matrycy pieczęci lub stempla, 
być może za pomocą metalowej oprawki. Sama matryca 
pieczęci nie zachowała się. Najprawdopodobniej wykona-
na została z innego materiału, w przeciwnym przypad-
ku zostałaby wyryta na podstawie zabytku, podobnie jak 
na drewnianym egzemplarzu odkrytym w Middelburgu 
(Hendrikse 2003: 35). Spłaszczenie rękojeści sprawia, iż 
łatwiej jest prawidłowo ustawić pieczęć w celu uzyskania 
odcisku. W porównaniu do innych uchwytów ten egzem-
plarz jest dość niewielki. Pieczęcie o podobnej średnicy 
są jednak powszechne wśród zabytków średniowiecz-
nych (Hendrikse 2003: 73, 141). Pieczęcie i ich uchwy-
ty wykonywane były z różnych materiałów, preferowano 
te trwalsze i bardziej wytrzymałe od kości, jednak na-
wet wśród bogatszych warstw społeczeństwa używano 
surowców względnie miękkich. Za przykład może posłu-
żyć obraz Hansa Holbeina z lat 20. XVI wieku, przedsta-
wiający hanzeatyckiego kupca Georga Gisze w jego kan-
torze w Londynie wraz z pieczęcią, której rękojeść wydaje 
się być wykonana z drewna (Hendrikse 2003: 37, il. 21). 

Przedmioty o niezidentyfikowanym 
przeznaczeniu
Przeznaczenie poniższych trzech zabytków wykona-

nych z kości nie zostało ustalone. Są to fragmenty cylin-
drycznych obiektów, odkryte na dziedzińcu Fortu Carré 
oraz na terenie Szańca Wschodniego. Dwa z tych przed-
miotów są prawdopodobnie częściami złożonych zabyt-
ków, lecz nie są związane ze sobą, natomiast trzeci z nich 
to ornamentowany kawałek kości. 

Pierwszy fragment cylindrycznej oprawy pozyska-
ny został na dziedzińcu Fortu Carré (wykop 2, warstwa 
199) (ryc. 1: 7). Ten kościany obiekt został wydatowany na 
XVII stulecie. Jego wymiary to: średnica 22 mm, szero-
kość 11 mm, grubość ścianek 4,5 mm. Zabytek jest uła-
many, z zachowaną połową tulei. Jej rozmiar wskazuje, że 
przedmiot został wykonany z kości długiej średniego lub 
dużego ssaka, być może przy użyciu tokarki. W ściance 
wywiercono dwa otwory znajdujące się naprzeciwko sie-
bie. Przy jednym z tych otworów przedmiot złamał się. 

Tuleja ta była najprawdopodobniej częścią złożone-
go, lecz niewielkiego obiektu, takiego jak oprawka, część 
rękojeści, lub elementem zdobnicznym wisiorka lub  

a handle 13,97 mm, smallest width of a handle 7.43 mm, 
diameter base 20.15 mm, thickness base 5.22 mm. The 
handle is flattened, has an oval section and a rounded 
top from which it tapers downwards. The handle and the 
base have been made seperately and are connected by 
a dowel at the base of the handle that fits in a hole in the 
centre of the base. The hole and the dowel are visible at 
the bottom of the base. The base and the decoration of 
the handle have probably been produced on a lathe. The 
handle is ornamented with a band consisting of a concave 
and a convex zone in between four small rings at the 
lower part of the handle. The side of the base consists of 
rings of different diameters producing a moulded profile. 
At least the upper part of the profile was intended as 
a decoration. The lower part of the profile was probably 
used for attaching the actual seal or stamp, maybe by 
a metal bezel. The actual seal or stamp is missing. It 
would most likely have been made of another material, 
because otherwise it could have been carved into the base 
itself, like on a wooden specimen found in Middelburg 
(Hendrikse 2003: 35). The flattened handle makes the 
correct positioning of the seal or stamp easier to produce 
a seal or print. In comparison with similar holders this 
model is somewhat small. Seals of a similar diameter 
are however frequently present amongst medieval 
specimens (Hendrikse 2003: 73, 141). Seals and their 
holders have been made of various materials, ideally of 
stronger and more dense material than bone, but even 
in a wealthy social context relatively soft materials were 
used. It, as can on Hans Holbein’s painting from 1532 
of the hanseatic merchant from Gdańsk Georg Gisze, 
who is depicted in his office in London with a seal that 
has a handle that seems to be made of wood (Hendrikse 
2003: 37, Fig. 21).

Unknown use 
The specific function of three finds made of bone 

could not be determined. Fragments of cilindrical objects 
were discovered in the main yard and the eastern scope. 
Two of these objects would have been parts of a composite 
artefact, but are not associated. The third indeterminated 
find is a decorated strip of bone.

The first fragment of a cilindrical object was found 
in the main yard Fort Carré (Trench 2, layer 199) (Fig. 
122:7). This bone object has been dated to the 17th 
century. It has a diameter of 22 mm, a width of 11 mm 
and its walls are 4.5 mm thick. The object has been 
broken and about half of the sleeve remains. The size of 
the sleeve indicates that it has been made of a long bone 
of a medium or large-sized mammal. It may have been 
turned on a lathe. Two holes have been drilled opposite 
eachother in the wall of the sleeve. The breaking of the 
object seems to have originated at one of these holes.

The sleeve has most likely been a part of a composite 
(small) object, for example as an element of a handle or 
it may have been a part of something like an ornament, 
pendant or rosary. The edge of the sleeve is rounded, 
which suggest that the element that protuded at this end 
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różańca. Krawędź zabytku jest zaokrąglona, co sugeruje, 
że średnica elementu wychodzącego z tulei była równa 
średnicy jej otworu. Druga strona tulei nie jest zaokrąglo-
na, co może oznaczać, że przymocowana była tam część 
o średnicy równej lub większej zewnętrznej średnicy tu-
lei. Zaokrąglona krawędź wydaje się wypolerowana, być 
może w wyniku zużycia.

Drugi przedmiot kościany w kształcie cylindrycznym 
pochodzi z wykopu zlokalizowanego na terenie Szańca 
Wschodniego (wykop 10, warstwa 254) (ryc. 122: 9). Wy-
datowany został na koniec XVIII wieku. Jego zewnętrzna 
średnica wynosi 26 mm, wewnętrzna 19 mm, a szerokość 
obiektu to 16,49 mm. Przedmiot jest ułamany, zachowało 
się około połowy zabytku. Wymiary wskazują, że surow-
cem była kość długa średniego lub dużego ssaka. Zaby-
tek został wykonany na tokarce. Profil zewnętrznej czę-
ści ma kształt litery S. Tuż przy wklęsłej części profilu, 
na krawędzi, znajduje się wystający pierścień, za którym 
średnica zabytku zmniejsza się. Druga krawędź jest za-
okrąglona przy wklęsłej części profilu. Na ściankach we-
wnętrznych znajduje się gwint, którego obecność wska-
zuje na to, że przedmiot był częścią większego, złożonego 
zabytku i pełnił funkcję konstrukcyjną, prawdopodob-
nie jako łącznik. Być może zabytek ten używany był do 
przyczepiania rękojeści do przedmiotów, lub też był czę-
ścią zdobionego umeblowania, przedmiotu użytkowego 
lub narzędzia, albo elementem zamykającym pojemnik 
(np. na igły); inną możliwością może być przyczepianie 
dwóch przedmiotów do siebie, jak współczesna nakręt-
ka. Złamanie może być wynikiem zbyt mocnego lub zbyt 
częstego przykręcania; tuleja wydaje się być zużyta.

Ostatni zabytek wykonany z twardego surowca po-
chodzenia zwierzącego odnaleziony w Twierdzy Wisłouj-
ście w sezonach 2013–2014 na dziedzińcu Fortu Carré 
(wykop 2, warstwa 42) (ryc. 122:8) wykonany został z ko-
ści i ma kształt szpatułki. Wydatowany został na koniec 
XVII lub początek XVIII wieku. Jedna ze stron przedmio-
tu jest dekorowana, jednak jego funkcja nie została do tej 
pory rozpoznana. Zabytek ma długość 79,44 mm, szero-
kość 10,78 mm i grubość 1,92 mm. Został prawdopodob-
nie wykonany z kości długiej dużego ssaka. Jedna strona 
przedmiotu, która była prawdopodobnie zewnętrzną po-
wierzchnią kości, jest wypolerowana i zdobiona. Druga 
strona nie została ukończona, wciąż dostrzec można na 
niej ukośne ślady piły lub innego narzędzia. Powierzch-
nia tej spodniej strony wskazuje na to, iż w tym miejscu 
rozpoczynała się struktura gąbczasta kości. Długie boki 
przedmiotu są proste. Jeden z krótkich boków ma kształt 
półokrągły, drugi jest ułamany, jednak prawdopodobnie 
także był półokrągły. Szerokość nieznacznie zmniejsza 
się w stronę złamanego końca. Brzegi przedmiotu zosta-
ły wygładzone. Zabytek jest lekko wygięty, dzieki czemu 
ozdobiona strona jest wklęsła. Wygięcie to może być wy-
nikiem kształtu kości, wykonania, użytkowania lub pro-
cesów postdepozycyjnych. Wygładzona strona zabytku 
zdobiona jest za pomocą grawerunku. Ornament składa 
się głównie ze zwojów, podkreślonych przez ukośny szra-
funek tworzący cień, co stwarza efekt głębi. Na ozdobionej  

was of a smaller diameter than the sleeve, probably the 
same diameter as the hole in the sleeve. The other side, 
which was not rounded could have been connected to 
an element of the same diameter as the sleeve or even 
larger. The rounded edge is somewhat polished, maybe 
as a result of wear.

The second cilindrical bone object comes from the 
eastern scope (pit 10, layer 254) (Fig. 122:9). It has  been 
dated to the late 18th century . The outer diameter is 
26 mm, the inner diameter is 19 mm,  and the object 
has a width of 16.49 mm. The sleeve has been broken 
and about half of the object remains. The measurements 
indicate that it has been produced from a long bone of 
a medium or large-sized mammal. It has been turned on 
a lathe. The outside has an S-shaped profile. On the edge 
next to the concave part of the profile a protruding ring is 
present after which the diameter tapers to the edge. The 
other edge is simply rounded by the convex part of the 
profile. On the inside a screw thread is present.

The presence of a screw thread means that the 
sleeve was a part of a larger composite object and had 
a constructive purpose, probably as a fastener. One 
possibility is that it was used to mount a handle on 
to an object. Other possibilities are that it was part of 
a (decorated) piece of furniture, part of a utilitarian object 
or a tool, (part of) the closing element of a container like 
a needle case; or it may simply have been used to fasten 
something to something else like a modern nut. It may 
have been broken as a result of screwing too tight or too 
often. The sleeve appears to be worn out.

The last artefact of hard animal material that was 
excavated in the Wisłoujście Fortress in 2013 and 2014 
is made of bone, shaped like a tongue depressor and 
was discovered in the main yard Fortu Carré (Trench 2, 
layer 42) (Fig. 122:8). It dates to the the late 17th or early 
18th century. One side of the object is decorated, but the 
function is not known at this point. The find has a length 
of 79.44 mm, a width of 10.78 mm and a thickness of 
1,92 mm. It has most likely been made out of  a long bone 
of a large mammal, but a medium mammal is possible.

One side of the strip is polished and decorated. This 
was probably the outer surface of the original bone. The 
other side has been left unfinished and diagonal marks 
of a saw or other tool are still visible. The texture of this 
back surface indicates the beginning of the cancellous 
bone on the inside of the skeletal element.

The long sides are straight. One of the short sides 
is semicircular, the other is broken off, but could also 
have been semicircular originally. The width decreases 
slightly towards the broken end. The sides themselves 
have been smoothed. The strip is slightly bent, making 
the decorated side concave. This may be the result 
of the shape of the original bone, design, use or post 
depositional processes.

The polished side of the strip is decorated with 
engravings. The decoration consists mainly of curls, 
amplified with diagonal lines in a grid giving an effect of 
shade that suggests depth. Several scratches are present 
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stronie dojrzeć można kilka zadrapań, które mogą być 
wynikiem zużycia lub procesów postdepozycyjnych. Je-
śli ornament był symetryczny przed uszkodzeniem zabyt-
ku, oznacza to, że był on ok. 1,5–2 cm dłuższy. W zawi-
niętej linii przy złamanym końcu znajduje się niewielkie 
nacięcie, które może być wynikiem uszkodzenia lub przy-
czepienia zabytku do innego przedmiotu. Surowa tylna 
strona może wskazywać, że przedmiot był częścią nałożo-
ną na inny zabytek, np. rękojeść noża (MacGregor 1985: 
168) lub łyżki (MacGregor 1985: 181, il. 98). Wyjaśniało-
by to zwężanie się przedmiotu, gdyż rękojeści często zwę-
żają się w kierunku pracującej części narzędzia. Teore-
tycznie opisywany zabytek mógł być czuryngą (Van Vil-
steren 1987: 52), częścią serca dziecięcego dzwonka (Van 
Vilsteren 1987: 53, nr 89, 90) albo służącą do zabiegów 
medycznych łyżeczką lub szpatulką.

Zakończenie
Zabytki wykonane z kości oraz kości słoniowej zna-

lezione na terenie Twierdzy Wisłoujście zachowane są 
w dobrym stanie, pochodzą z czasów nowożytnych i peł-
niły zróżnicowane funkcje. Wachlarz jest własnością 
prywatną do użytku osobistego, a jego niezachowane 
fragmenty mogły być dekorowane. Guziki wydają się pa-
sować do bielizny, byłyby więc przedmiotami osobistymi, 
nawet jeśli noszono je pod mundurem. Pojemniki na igły 
są zazwyczaj przedmiotami osobistymi. Grzebień, na-
rzędzie higieniczne, mógł mieć więcej niż jednego użyt-
kownika w przypadku rodziny lub oddziału wojskowe-
go. Jeden z zabytków: uchwyt pieczęci lub stempla, mógł 
być przedmiotem osobistym, lecz możliwe, że wykorzy-
stywany był podczas działań administracyjnych zwią-
zanych z życiem wojskowym w Twierdzy. Nie wiado-
mo, do czego dokładnie służyły dwie cylindryczne opra-
wy, prawdopodobnie były częścią bliżej nieokreślonego 
obecnie mechanizmu. Przeznaczenie zabytku o najbar-
dziej skomplikowanej dekoracji, kawałka grawerowanej 
kości, pozostaje nieznane. Żaden z zabytków kościanych 
nie wskazuje na elitarny status społeczny użytkownika, 
co potwierdza użycie taniego materiału, jakim była kość. 
Wachlarz może wskazywać na status społeczny, gdyż nie 
był używany podczas wykonywania pracy fizycznej lub 
na służbie. Użycie kości słoniowej zamiast kości do wy-
konania grzebienia jest przede wszystkim praktyczne, 
nawet jeśli posiadanie grzebienia z kości słoniowej wska-
zywało na wysoki status społeczny. 

Z uwagi na małą liczbę polskich publikacji dotyczą-
cych nowożytnych zabytków kościanych (Jastrzębski 
2004; Marcinkowski 2004) opisywane w niniejszym ar-
tykule zabytki porównano ze źródłami z innych krajów. 
Okazało się to bardzo użyteczne, gdyż wskazuje na fakt, 
że Gdańsk był jednym z elementów systemu kulturowe-
go obejmującego cały świat. Nie jest to nic zaskakującego, 
Gdańsk już od czasów średniowiecza był portem o dużym 
znaczeniu międzynarodowym, z licznymi powiązaniami 
z innymi krajami, co ilustrują powyższe zabytki wykona-
ne z twardych materiałów pochodzenia zwierzęcego.

on the decorated side due to wear or post depositional 
processes. If the decoration was symmetrical before the 
object was damaged, the strip would have been 1.5–2 cm 
longer. There is a small notch in the curl at the broken 
end. It might be a result of damage or a remnant of 
method of attaching the strip to another object.

The rough backside may indicate that the strip was 
a part of or mounted on a composite object, for example 
on the handle of a knife (MacGregor 1985: 168, Fig. 88) 
or a spoon (MacGregor 1985:181, Fig. 98). This could 
explain the decreasing of the width, because handles 
often taper a little towards the operational end of the 
object. In theory it could also have been a bullroarer (Van 
Vilsteren 1987: 52, 89–90), part of a child’s bell rattle 
(Van Vilsteren 1987: 53), a kind of (medical) spatula or 
even a tongue depressor.

Conclusion
The bone and ivory artefacts found at the fortress 

are well preserved, came from post medieval times and 
have been made for different uses. A fan is a personal 
belonging for private use. It could have been decorated 
on the missing parts. The buttons are best suited for 
undergarments, which could make them personal, even if 
worn under a uniform. Needle cases tend to be personal. 
As a hygienic tool the comb may have had a more than 
personal use within a group, like a family or militairy 
unit. One object, a seal matrix or stamp holder, could 
have been personal, but  it is plausible it had a function 
connected with the administrative organisation of the 
fortress. The definite function of the cilindrical objects 
could not be determined, but would be structural or 
mechanical. The function of the object with the most 
elaborate decoration, an oblong strip of engraved bone, 
remains unidentified. None of the bone artefacts suggests 
an elite status, which is supported by the fact that bone 
was a cheap material. The fan may indicate some status 
as it would not be used during manual labor or on duty. 
The use of ivory instead of bone for the comb is first of 
all practical, even though the possesion of an ivory comb 
could have indicated a higher social status.

Because there is a limited number of publications 
from Poland on post medieval worked bone available 
(Jastrzębski 2004; Marcinkowski 2004), comparisons 
were made with international sources. Yet this proved to 
be more than useful, since it  shows that Gdańsk was 
part of a larger cultural system that extended around 
the world. This is not surprising because Gdańsk has 
been an international harbour since medieval times with 
relations and interactions with other European countries 
and beyond, as illustrated by these artefacts of hard 
animal materials.
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Abstrakt:
Zbadano 681 zwierzęcych szczątków kostnych pozyskanych w trakcie badań archeologiczno-

architektonicznych prowadzonych w Twierdzy Wisłoujście, z których przynależność do taksonów 
zoologicznych ustalono dla 537. Pogrupowano je w 5 zespołów, odpowiadających następującym 
stuleciom: XVI w., XVII w., XVIII w., XIX–XIX/XX w. Szczątki kostne pochodzą od gatunków czter-
ech grup zwierząt – ssaków domowych, ptaków, ryb i ssaków dzikich. Zdecydowanie dominującym 
komponentem są ssaki domowe. W wyniku analizy stwierdzono wyraźny jednokierunkowy trend 
zwiększania się odsetka szczątków kostnych ptaków w kolejnych wiekach, natomiast odwrotną 
tendencję w przypadku ryb. Wykazano niewielki odsetek ssaków dzikich. W zbiorze wyróżniono 
również kości, których pierwotna morfologia uległa modyfikacji na skutek zmian chorobowych.

Słowa kluczowe:
Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, archeozoologia, konsumpcja mięsa, czasy nowożytne

Abstract:
The article provides data with the analysis of 681 animal bones excavated during archaeological-

architectural research of the Wisłoujście Fortress. 537 remains were assigned to zoological taxa. 
They were classified into 5 groups with accordance to their chronology: 16th; 17th; 18th; 19–
20th. Four groups of animal species are represented in the collection: the most numerous domestic 
mammals, birds, fish and wild mammals. It was concluded that the percentage of birds’ remains 
increases in time; there is an opposite tendency in case of fish. It was also proven that the percentage 
of wild mammals’ remains is very low. Bones with lesions which alter their morphology were also 
singled out from the collection.

Keywords:
Gdańsk, Wisłoujście Fortress, archaeozoology, meat consumption, post-medieval period
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Pozostałości kostne zwierząt, odkryte w trakcie badań 
przeprowadzonych na dziedzińcu Fortu Carré w 2013 
roku, pochodzą z pięciu wykopów (tabela 15). Zostały one 
zdeponowane pomiędzy XVI a początkiem XX stulecia. 
Opierając się na datowaniu źródeł ruchomych i stratygra-
fii, rozpatrywano je w kilku podzbiorach, odpowiadających 
następującym jednostkom czasowym w poszczególnych 
wykopach: a) XVI w., b) pocz. XVII w., c) 1. poł. XVII w., d) 
XVII w., e) XVIII w., f) k. XIX w., g) XIX–XX wiek1. 

Materiały – kontekst 
stratygraficzno-chronologiczny
W wykopie 1, zlokalizowanym przy wjeździe do poter-

ny bastionu Furta Wodna, źródła kostne zostały zarejestro-
wane w najstarszych warstwach nasypu podjazdu połu-
dniowego z XVII wieku (Dąbal 2013). Materiały z wykopu 
2, który znajdował się na dziedzińcu Fortu Carré, wzdłuż 
północnego podjazdu, w niewielkiej odległości od bramy 
do poterny Bastionu Ostroróg (Dąbal 2013), przyporząd-
kowano do pięciu podzbiorów. Do pierwszego zaliczono te, 
wydobyte z poziomu kamieni, które zostały uznane za po-
zostałości po XVI-wiecznych umocnieniach wału. Kolej-
ne dwa zbiory kostne pochodziły z poziomu użytkowego 
dziedzińca. Pierwszy datowano na początek XVII wieku, 
a w przypadku drugiego precyzyjnej chronologii nie można 
było ustalić. Materiały z XVIII wieku wydobyto z wykopu 
zlokalizowanego we wnętrzu budynku. Najmłodszy zbiór 
z XIX–pocz. XX w. pochodzi z pieca, z którego zachowa-
ła się podstawa. Ponadto z tego wykopu pochodzą szczątki 
z warstw destrukcyjnych i niwelacyjnych, datowanych na 
XVII oraz XIX/XX wiek. 

W wykopie 3, zlokalizowanym przy wjeździe na dziedzi-
niec Fortu Carré, w pobliżu Bastionu Południowo-Wschod-
niego, szczątki zarejestrowano w warstwie niwelującej te-
ren, uznanej za poziom destrukcyjny dziedzińca z XVIII 
wieku (Dąbal 2013). Z wykopu 4, usytuowanego w czę-
ści przyziemia, wewnątrz jednej z kamieniczek znajdują-
cych się w pobliżu Bastionu Artyleryjskiego, wyodrębnio-
no dwa zbiory. Materiały z pierwszego pochodzą z pozio-
mu budowlanego, starszego niż 2. poł. XVII wieku. Młod-
sze pozyskano z zasypiska piwniczki z XX wieku, któ-
ra znajdowała się w części NE pomieszczenia z XVIII wie-
ku (Dąbal 2013). Wykop 5 wytyczono od południowej  

1 Podstawą była klasyfikacja ceramiki i innych źródeł ruchomych 
zarejestrowanych w poszczególnych warstwach wraz z kośćmi 
oraz stratygrafia. Ich chronologię podano na podstawie ustaleń 
przekazanych przez J. Dąbal, za które autorzy dziękują. Dla 
części materiału pochodzącego z poziomu dziedzińca wykopu 2 
chronologii nie ustalono.

Animal bones recovered during excavations held in 2013 
within the courtyard of the Fort Carré came from five 
trenches (Table 15). They had been deposited between the 
16th and the early 20th century. Based on dating evidence 
provided by finds and stratigraphy, the faunal remains from 
each trench were assessed as sub-assemblages representing 
the following chronological periods: a) 16th century, b) early 
17th century, c) first half of the 17th century, d) 17th century, 
e) 18th century, f) c. 19th century, g) 19th–20th century.1

Materials – stratigraphy and chronology
In trench 1, located alongside the entrance to the postern 

of the Furta Wodna Bastion, animal bones were recorded 
in the earliest fill deposits of the embankment beneath the 
17th-century southern approach road (Dąbal 2013). 

The material recovered from trench 2, positioned in 
the fort’s courtyard, alongside the northern approach road, 
a short distance from the postern of the Ostroróg Bastion 
(Dąbal 2013), was divided into five sub-assemblages. The 
first of these was represented by bones recovered from 
a deposit of stones identified as the remains of the 16th-
century rampart defences. A further two assemblages came 
from one of the courtyard’s occupation levels. The first was 
dated to the early 17th century, but an accurate chronology 
could not be determined for the second. An 18th-century 
animal bone assemblage was excavated inside a building, 
whilst the most recent material, dating from the 19th-
early 20th century, was discovered within a stove, of which 
only the base survived. Further animal bones noted in this 
trench came from destruction and levelling deposits dated 
to the 17th and the 19th/20th centuries. 

Animal bones recorded in trench 3, located at the 
entrance to the courtyard, near the Połuniowo-Wschodni 
Bastion, were found in a levelling layer deemed to represent 
a courtyard destruction deposit of the 18th century (Dąbal 
2013). 

Trench 4, positioned in the basement of one of the 
Tenentment near the Artyleryjski Bastion, yielded two 
assemblages. The first of these was recovered from 
a construction level pre-dating the latter half of the 17th 
century. The later assemblage came from the fill of a 20th-
century cellar located at the northeast end of a room dating 
from the 18th century (Dąbal 2013).

1 These periods were defined based on stratigraphy and classifica-
tion of pottery and other finds recorded alongside animal bones 
within individual contexts. Their chronology was determined 
based on findings shared by J. Dąbal, for which the authors are 
very grateful. Some of the material recovered from the courtyard 
level recorded in trench 2 could not be dated. 
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Bydło / Cattle – Bos primigenius f. taurus 24 11 18 26 12 12 13 23 12 8 159

Świnia / Pig – Sus scrofa f. domestica 2 11 21 21 2 5 5 23 3 2 16 111

Owca/koza / Sheep/goat – Ovis ammon f. 
aries/Capra aegagrus f. hircus 14 11 5 21 34 5 6 6 30 7 3 5 147

Owca / Sheep – Ovis ammon f. aries 1 1 4 1 1 1 4 1 1 15

Koza / Goat – Capra aegagrus f. hircus 1 1 1 3

Pies / Dog – Canis lupus f. familiaris 1 1

Królik domowy / Domestic rabbit – 
Oryctolagus cuniculus f. domestica 5 5

Sarna / Roe deer – Capreolus capreolus 
(L., 1758) 1 2 3

Ptaki / Birds – Aves 2 12 12 1 1 4 2 1 35

Gęś domowa / Domestic goose – Anser 
anser f. domestica 1 4 5

Gęgawa/gęś domowa / Greylag goose 
Domestic goose – Anser anser/Anser 
anser f. domestica

2 1 4 1 1 8 17

Gęś / Goose – Anser sp. 1 1 1 3

Krzyżówka / Mallard – Anas 
platyrhynchos (L. 1758) 1 1 2

Krzyżówka/domowa / Mallard/domestic 
duck – Anas platyrhynchos/Anas 
platyrhynchos f. domestica

2 4 6

Kaczka / Duck – Anas sp. 1 2 3

Kura domowa / Domestic chicken – 
Gallus gallus f. domestica 1 4 1 1 1 8

Ryby / Fish – Pisces 1 1 1 3

Szczupak / Pike – Esox lucius L., 1758 1 1

Karp / Carp – Cyprinus carpio L. 1 1

Jesiotr / Sturgeon – Acipenser sp. 1 2 3

Dorsz / Cod – Gadus morhua L. 1 1

Flądrowate / Flatfish – Pleuronectidae 1 1 1 1 1 5

Rozpoznane / Recognized 48 38 6 90 105 20 29 25 86 28 6 56 537

Nierozpoznane / Unrecognized 14 5 1 22 45 3 2 4 40 8 144

Razem / Total 62 43 7 112 150 23 31 29 126 36 6 56 681

Tabela 15. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. 
Lista taksonów zoologicznych oraz liczebność ich szcząt-
ków w poszczególnych wykopach.

Table 15. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. The list 
of zoological taxa and the quantity of taxa remains in each 
archaeological pit.
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strony Wieńca przy ścianie frontowej Domków Oficerskich 
znajdujących się w pobliżu wjazdu do Bastionu Furta Wod-
na (Dąbal 2013). Materiały kostne wydobyte z tego wykopu 
pochodzą z zasypiska studni znajdującej się w pobliżu kuch-
ni Domu Komendanta i datowane są na koniec XIX wieku.

Metody
W opracowaniu zastosowano standardowe metody opi-

su cech zoologicznych, anatomicznych oraz biologicznych 
zwierząt, takich jak wiek śmierci, płeć oraz wysokość w kłę-
bie (por. Lasota-Moskalewska 1997; Makowiecki 1998, 
2001, 2010, tam dalsza literatura). Z tych też względów 
w niniejszej pracy pominięto opisy zastosowanych szcze-
gółowych metod. Wiek osobniczy ssaków określono głów-
nie na podstawie zmian zachodzących w rozwoju uzębie-
nia, uwzględniając dane zawarte w opracowaniach Witol-
da Lutnickiego (1972) i Hansa-Hermanna Müllera (1973). 
Pomiary kości wykonano według zaleceń Angeli von den 
Driesch (1976), stosując podane przez Autorkę skróty de-
finiujące punkty pomiarowe, a ich wartości podano w mm. 
Wysokość w kłębie (WH) ustalono jedynie w przypadku 
kości bydła2 oraz świni zgodnie z zasadami i współczynni-
kami opracowanymi przez V.I. Calkina (1960) i Manfreda 
Teicherta (1969), a wartość podano w cm. 

Wyniki
Zbadane materiały odznaczały się zróżnicowaną li-

czebnością w poszczególnych podzbiorach. Łącznie spo-
śród 681 zwierzęcych szczątków kostnych przynależność 
do taksonów zoologicznych ustalono dla 537 elementów 
(tabela 15). Pochodzą one od gatunków czterech grup 
zwierząt, tj. ssaków domowych, ptaków, ryb i ssaków dzi-
kich. Pierwsza z nich jest zdecydowanie dominującym 
komponentem we wszystkich kontekstach chronologicz-
nych, a udział kolejnych dwóch jest wyraźnie niższy. Zni-
komy udział szczątków stanowiły ssaki dzikie. 

Ssaki domowe reprezentowane przez owcę/kozę wystą-
piły we wszystkich analizowanych zespołach, a pozostało-
ści bydła i świni odnotowano prawie we wszystkich z nich 
(tabela 15). Kość psa znajdowała się w wykopie 2, wydo-
byto ją z budynku z XVIII wieku. Natomiast w zasypisku 
studni z końca XIX wieku (wykop 5) znaleziono pięć ko-
ści królika, prawdopodobnie formy domowej (ryc. 123:1).

Liczba kości ptaków jest zróżnicowana w poszczegól-
nych podzbiorach. Najwięcej pochodziło z wykopu 2 – 
z warstw dziedzińca, dla których nie ustalono chronologii 
i z budynku datowanego na XVIII wiek oraz z wykopu 5 – 
z zasypiska studni z końca XIX wieku. Ogółem pod wzglę-
dem taksonomicznym najliczniejsze były kości gęsi, w tym 
gęgawy/gęsi domowej, gęsi domowej oraz bliżej nieokreślo-
nego gatunku (Anser sp.). Kolejnymi były szczątki kaczki, 
w tym krzyżówki, krzyżówki/kaczki domowej oraz bliżej nie-
określonego gatunku (Anas sp.). Kilka egzemplarzy pocho-
dziło od kury domowej, a dla 35 nie ustalono przynależno-
ści gatunkowej (tabela 15). Kość piszczelowa kury należała  
do samicy. Podstawą takiego stwierdzenia była obecność 

2 Zastosowano współczynniki uśrednione.

Trench 5 was set out south of the Ring of Casemates, 
alongside the façades of the Officers’ Houses near the 
entrance to the Furta Wodna Bastion (Dąbal 2013). 
Animal bones recovered from this trench came from the 
fill of a well located near a kitchen and were dated to the 
late 19th century.

Methods
Analysis was carried out using standard methods for 

recording the taxonomic, skeletal and biometric features of 
animals, such as age at death, sex and withers height (see 
Lasota-Moskalewska 1997; Makowiecki 1998; 2001; 2010 
with further reading therein). For this reason, descriptions 
of the specific methods used have been omitted from this 
report. The age of individual mammals was determined 
primarily on the basis of stages in tooth development, 
taking into account the data presented in studies by Witold 
Lutnicki (1972) and Hans-Hermann Müller (1973). Bone 
measurements were taken in keeping with the guidelines 
set out by Angela von den Driesch (1976), adopting the 
abbreviations used by this author to identify measurement 
points, and recording all measurements in millimetres. 
Withers height (WH) was only estimated in the case of 
cattle2 and pig bones, using the principles and coefficients 
formulated by V. I. Calkin (1960) and Manfred Teichert 
(1969), and recording the height data in centimetres. 

Results
The analysed material was notable for the varied 

abundance of individual sub-assemblages. Of the total 
number of 681 animal bone fragments, 537 were identified 
to taxon (Table 15). They represent species from four 
groups of animals: domestic mammals, birds, fish and wild 
mammals. The first of these groups clearly predominates 
in all chronological contexts; the incidence of the next 
two groups is markedly lower. Wild animals account for 
a negligible proportion of the faunal remains. 

Domestic mammals represented by sheep/goat were 
present in all of the analysed assemblages, whilst cattle 
and pig bones were noted in almost all of them (Table 15). 
A dog bone recovered from an 18th-century building was 
recorded in trench 2, whilst the fill of a late 19th-century 
well (Trench 5) yielded five rabbit bones, probably from 
a domestic form (Fig. 123:1).

The number of bird bones in each assemblage varied. 
The largest quantities were recorded in trench 2 in 
undated courtyard levels and in a building dated to the 
18th century – and in trench 5 in the fill of a late 19th-
century well. Overall, in terms of taxonomy, the most 
numerously represented were bones of greylag/domestic 
goose, domestic goose and an unspecified species of 
goose (Anser sp.). The next most abundant were bones of 
duck, including mallard, mallard/domestic duck and an 
unspecified species (Anas sp.). Several specimens came 
from a domestic chicken, whilst 35 specimens could not 
be identified to species (Table 15). A chicken tibia was 

2 Averaged coefficients were used.
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Ryc. 123. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, królik domowy – kości udowe osobnika ze studni oraz z kolekcji porównawczej 
(fot. 1), karp – kość pokrywowa (fot. 2), bydło – człon palcowy bliższy tylny, zmiany patologiczne na powierzchni stawowej końca bliższego 
i dalszego (fot. 3), owca/koza – łopatka, ślady zębów gryzoni (fot. 4), bydło – kręg piersiowy, przepołowiony wzdłuż przez środek (fot. 5), 
owca/koza, kręg piersiowy – ślady przecinania ostrym narzędziem przez środek trzonu (fot. 6), owca/koza, żebro – ślady porcjowania 
(fot. 7), bydło – kość piętowa, ślady rąbania na trzonie (fot. 8), fot. Marzena Makowiecka, Daniel Makowiecki.

Fig. 123. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12, domestic rabbit – femur bones of the specimen found in the well and from the comparative 
collection (1), carp – operculum (2), cattle – proximal phalanx posterior, pathological changes on articular surfaces of proximal and distal 
ends (3), sheep/goat – scapula with rodents’ teeth marks (4), cattle – thoracic vertebrae split lengthwise through the middle (5), sheep/
goat – thoracic vertebrae with signs of splitting with a sharp tool through the middle of the shaft (6), sheep/goat – rib with signs of 
portioning (7), cattle – calcaneus with trace of chopping (8). Photo by Marzena Makowiecka, Daniel Makowiecki.
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związków mineralnych w jej kanale szpikowym. Stopień 
jego wypełnienia określono jako średni (MEBO++).

Kości ssaków dzikich reprezentowane były przez trzy 
kości sarny. Znaleziono je w warstwie niwelacyjnej z XVII 
wieku w wykopie 2 oraz w zasypisku studni z końca XIX 
wieku w wykopie 5 (tabela 15). Na jednej z kości wydoby-
tych ze studni stwierdzono ślady zębów drapieżnika, a na 
drugiej ślady filetowania.

Szczątki ryb wystąpiły w większości zespołów, jednak 
najwięcej pochodziło z wykopu 2 (tabela 15). Ich lista skła-
da się z gatunków morskich, jednego dwuśrodowiskowe-
go (wędrownego) i słodkowodnych. Są to przede wszyst-
kim pozostałości z rodziny flądrowatych (Pleuronectidae) 
oraz jesiotrów (tabela 15). Długość całkowitą (TL) dru-
giej z wymienionych ryb oszacowano dla jednego osobni-
ka na ponad 2 m. Jego kość wydobyto z wykopu 2 z po-
ziomu kamieni, datowanych na XVI wiek. Oprócz wska-
zanych wyżej ryb, w wymienionym wykopie stwierdzono 
obecność jednej kości dorsza, która znajdowała się w bu-
dynku z XVIII wieku. Z gatunków słodkowodnych stwier-
dzono pojedyncze kości szczupaka z warstwy dziedzińca 
Fortu Carré, o nieustalonej chronologii oraz karpia z wy-
kopu 5 z zasypiska studni z końca XIX wieku (ryc. 123:2).

Ze względu na niewielką liczebność prób kostnych 
w poszczególnych wykopach, pogrupowano je następ-
nie w 5 zespołów, odpowiadających następującym stule-
ciom: XVI w., XVII w., XVIII w., XIX–XIX/XX wiek oraz 
ujęto te z dziedzińca, z wykopu 2, dla których nie ustalo-
no chronologii (tabela 16). 

We wszystkich zbiorach odnotowano takie same gru-
py kręgowców (tabela 16). Były nimi ssaki domowe, ssa-
ki dzikie, ptaki i ryby. Rozpatrując odsetek szczątków grup 
zwierząt w kontekście chronologicznym należy stwierdzić, 
że zdecydowanie dominującym komponentem są ssaki do-
mowe. Ich udział był najwyższy we wszystkich stuleciach 
i wynosił od ponad 70% do prawie 90%. Uzyskano tu rów-
nież wyraźny jednokierunkowy trend zwiększania się od-
setka szczątków kostnych ptaków w kolejnych wiekach, na-
tomiast odwrotną tendencję w przypadku ryb. Ssaki dzikie 
stanowią niewielki odsetek w dwóch zbiorach (ryc. 124).

W grupie ssaków domowych konsumpcyjnych, pod 
względem wskaźnika procentowego, w trzech zestawach 
dominują pozostałości bydła, a w dwóch owcy/kozy (ryc. 
125). Szczątki świni w trzech były na ostatnim miejscu, 
a w zbiorze z XVI wieku ich odsetek był taki sam jak by-
dła, tylko w materiałach najmłodszych były na drugim 
miejscu, za kośćmi bydła. Dodatkową cechą materiałów 
pochodzących od małych przeżuwaczy jest wyraźna prze-
waga owcy nad kozą. Szczątki drugiego z wymienionych 
ssaków odnotowano tylko w dwóch zbiorach (tabela 16). 

Pod względem anatomicznym szczątki ssaków należały 
do różnych elementów szkieletu (tabele 16–17). Najbardziej 
reprezentatywne pod tym względem były materiały z XVIII 
wieku. W przypadku owcy/kozy, bydła i świni były to ko-
ści wchodzące w skład prawie wszystkich zasadniczych ele-
mentów tuszy, jakkolwiek w poszczególnych podzbiorach 
ich szczątki reprezentowane były w niewielkiej liczbie. Naj-
liczniejszym komponentem były żebra. Z pozostałych ga-
tunków pochodziły pojedyncze elementy szkieletu.

attributable to a female. This attribution was based on the 
presence of minerals in the medullary cavity, which was 
evaluated to be moderately full (MEBO++).

Wild mammals were represented by three roe deer 
bones. These were recovered from a 17th-century levelling 
layer in trench 2 and from the fill of a late 19th-century 
well in trench 5 (Table 15). Predator tooth marks were 
observed on one of the bones discovered in the well, and 
filleting cut marks were noted on another.

Fish remains were present in most of the assemblages; 
however, the greatest quantity came from trench 2 (Table 15). 
The list of taxa comprised marine species, one diadromous 
(migratory) specimen and freshwater species. Remains of 
Pleuronectidae and sturgeon predominate (Table 15). The 
total length (TL) of the latter was estimated at over 2 m in 
the case of one individual. The bone from this specimen 
was found in trench 2 in a layer of stones dated to the 16th 
century. In addition to the fish mentioned above, the presence 
of a cod bone was also recorded in trench 2 within an 18th-
century building. Freshwater species were represented by 
single bones of pike, recovered from one of the courtyard 
levels of indeterminate date, and carp, from the fill of a late 
19th-century well excavated in Trench 5 (Fig. 123:2).

In view of the small sample size of the bones recovered 
from individual trenches, the material was grouped into five 
assemblages representing the following periods: 16th century, 
17th century, 18th century, 19th–19th/20th century, with the 
remains salvaged from the undated courtyard contexts in 
trench 2 making up the fifth assemblage (Table 16). 

All of the assemblages featured the same groups of 
vertebrates (Table 16): domestic mammals, wild mammals, 
birds and fish. Assessing the proportional representation 
of animal groups by period revealed that domestic 
mammals clearly predominate in every period, accounting 
for over 70% up to nearly 90% of each assemblage. It 
also highlighted an obvious unidirectional trend in the 
proportional increase of bird bones in successive centuries, 
with the opposite tendency being noted in the case of fish. 
Wild mammals account for only a small percentage of 
bones in two of the assemblages (Fig. 124).

Among the domestic mammals used as food, cattle 
make up the highest percentage in three of the assemblages, 
with sheep/goat predominating in the other two (Fig. 125). 
In three of the assemblages pig remains were in last place, 
whilst in the 16th-century assemblage their frequency 
was the same as that of cattle. It was only in the youngest 
assemblage that they were second behind cattle bones. It 
was also noted that there was a distinct predominance of 
sheep over goats among the remains of small ruminants. 
Bones of the latter were recorded in only two assemblages 
(Table 16). 

In terms of anatomy, the mammal bones represent 
various parts of the skeleton (Tables 16–17). The most 
representative assemblage in this respect was that dating 
from the 18th century. In the case of sheep/goat, cattle and 
pig, remains from almost all essential parts of the carcass 
were present, although only in small numbers in some of the 
sub-assemblages. Ribs were the most abundant element. 
Other species were represented by solitary skeletal parts.
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Elementy
Skeletal element

XVI w.
16th c.

XVII w.
17th c.

XVIII w.
18th c.

XIX–XIX/XX w.
19th–19th/20th c.

N
UNK

Czaszka / Skull 1 1 2 2

Żuchwa / Mandible 3 3

Ząb górny / Upper tooth 1

Ząb dolny / Lower tooth 1 1 1

K. gnykowa / Hyoid bone 1 2

Kr. szyjne / Cervical vertebrae 1 1 2 1

Kr. szyjny I / Atlas 1 1

Kr. szyjny II / Axis 1 2 1

Kr. piersiowe / Thoracic vertebrae 3 2 1 5

Kr. lędźwiowe / Lumbar vertebrae 2 3 4 1 1

Tabela 17. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. 
Skład anatomiczny i liczebność szczątków bydła.

Table 17. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. The list of 
skeletal elements and their quantity – cattle. 

Tabela 16. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12.  
Lista taksonów zoologicznych oraz liczebność ich szcząt-
ków w poszczególnych okresach.

Zwierzęta
Animals

X
V

I w
.

16th c.

X
V

II w
.

17th c.

X
V

III w
.

18th c.

X
IX

–X
IX

/X
X

 w
.

19th–19th/20th c.

N
U

N
K

R
azem

Total

Bydło / Cattle – Bos primigenius f. taurus 11 48 49 33 18 159

Świnia / Pig – Sus scrofa f. domestica 11 10 44 25 21 111

Owca/koza / Sheep/goat – Ovis ammon f. aries/Capra aegagrus f. hircus 11 32 64 19 21 147

Owca / Sheep – Ovis ammon f. aries 1 3 5 2 4 15

Koza / Goat – Capra aegagrus f. hircus 2 1 3

Pies / Dog – Canis lupus f. familiaris 1 1

Królik domowy / Domestic rabbit – Oryctolagus cuniculus f. domestica 5 5

Sarna / Roe deer – Capreolus capreolus (L., 1758) 1 2 3

Ptaki / Birds – Aves 5 16 2 12 35

Gęś domowa / Domestic goose – Anser anser f. domestica 1 4 5

Gęgawa/gęś domowa / Grylag goose/domestic goose – Anser anser/Anser anser f. 
domestica 4 4 8 1 17

Gęś / Goose – Anser sp. 1 1 1 3

Krzyżówka / Mallard – Anas platyrhynchos (L. 1758) 1 1 2

Krzyżówka/domowa / Mallard/domestic duck – Anas platyrhynchos/Anas platyrhynchos 
f. domestica 2 4 6

Kaczka / Duck – Anas sp. 1 2 3

Kura domowa / Domestic chicken – Gallus gallus f. domestica 3 1 4 8

Ryby / Fish – Pisces 2 1 3

Szczupak / Pike – Esox lucius L., 1758 1 1

Karp / Carp – Cyprinus carpio L. 1 1

Jesiotr / Sturgeon – Acipenser sp. 1 2 3

Dorsz / Cod – Gadus morhua L. 1 1

Flądrowate / Flatfish – Pleuronectidae 1 1 1 1 1 5

Rozpoznane / Recognized 38 111 191 107 90 537

Nierozpoznane / Unrecognized 5 25 85 7 22 144

Razem / Total 43 136 276 114 112 681

Table 16. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. The list 
of zoological taxa and the quantity of taxa remains in 
particular periods.
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Ryby/Fish         Ptaki/Birds        

Ssaki dzikie/Wild mammals         Ssaki domowe/Domestic mammals

5,3
5,3

89,5
83,8 86,4

78,5
72,2

2,7

12,6

0,9

1,6

12,0

1,9

1,9

17,8

4,4

23,3
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XVI w.
16th c.
(n=38)

XVII w.
17th c.
(n=111)

XVIII w.
18th c.
(n=191)

XIX–XIX/XX w.
19th-19th/20th c.
(n=107)

N
UNK
(n=38)

35,3

32,4

32,4

37,6

10,8

51,6

43,3

26,8

29,9

26,6

31,6

41,8

33,3

26,9

39,7

Owca/koza / Sheep/goat          Świna/Pig               Bydło/Cattle       
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(n=97)

XVIII w.
18th c.
(n=164)

XIX–XIX/XX w.
19th–19th/20th c.
(n=79)

N
UNK
(n=78)

Ryc. 124. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, Odsetek 
szczątków grup zwierząt w poszczególnych okresach, opracowa-
nie Marzena Makowiecka, Daniel Makowiecki.
Fig. 124. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. Percentage 
of different groups of animals remains in particular periods. 
Prepared by Marzena Makowiecka, Daniel Makowiecki.

Ryc. 125. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12, Odse-
tek szczątków ssaków domowych konsumpcyjnych w poszcze-
gólnych okresach, opracowanie Marzena Makowiecka, Daniel 
Makowiecki.
Fig. 125. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. Percentage of do-
mestic consumable mammals remains in particular periods. Pre-
pared by Marzena Makowiecka, Daniel Makowiecki.

Elementy
Skeletal element

XVI w.
16th c.

XVII w.
17th c.

XVIII w.
18th c.

XIX–XIX/XX w.
19th–19th/20th c.

N
UNK

K. krzyżowa / Sacrum 1 1 1

Kr. ogonowe / Caudal vertebrae 2 1

Żebra / Ribs 2 13 13 9 1

Łopatka / Scapula 2 1 2

K. ramienna / Humerus 4 3 2

K. promieniowa / Radius 1 2 1

K. łokciowa / Ulna 2 1

K. promieniowa i łokciowa / Radius and ulna 1

K. śródręcza / Metacarpal 1 1

Miednica / Pelvis 1 3

K. udowa / Femur 1 4 1 2

Rzepka / Patella 1

K. piszczelowa / Tibia 2 1 2 1

K. piętowa / Calcaneus 1

K. skokowa / Talus 1

K. śródstopia / Metatarsal 4 1

K śródręcza/śródstopia / Metacarpal/metatarsal 2

Cz. palcowy 1 przedni / Proximal phalanx anterior 2 2

Cz. palcowy 1 tylny / Proximal phalanx posterior 1

Cz. palcowy 2 / Middle phalanx 1 1

Cz. palcowy 3 / Distal phalanx 2 1 1

Razem / Total 11 48 49 33 18
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Tabela 19. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. 
Skład anatomiczny i liczebność szczątków owcy i kozy.

Table 19. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. The list 
of skeletal elements and their quantity – sheep and goat.

Elementy
Skeletal elements

Owca/koza / Sheep/goat Owca / Sheep Koza / Goat

X
V

I w
.

16th c.

X
V

II w
.

17th c.

X
V

III w
.

18th c.

X
IX

–X
IX

/X
X

 w
.

19th– 19th/20th c.

N
U

N
K

X
V

I w
.

16th c.

X
V

II w
.

17th c.

X
V

III w
.

18th c.

X
IX

–X
IX

/X
X

 w
.

19th– 19th/20th c.

N
U

N
K

X
V

III w
.

18th c.

N
U

N
K

Możdżeń / Horn core 1

Czaszka / Skull 2 4 4 2

Żuchwa / Mandible 2 1 1 1 1

Ząb górny / Upper tooth 4

Ząb dolny / Lower tooth 1

K. gnykowa / Hyoid bone 1

Kr. szyjne / Cervical vertebrae 1 1 6 4

Kr. szyjny I / Atlas 3

Kr. piersiowe / Thoracic vertebrae 4 4 1 1

Kr. lędźwiowe / Lumbar vertebrae 2 4 1

Żebra / Ribs 4 8 18 5 5

Łopatka / Scapula 1 2 1 4

Tabela 18. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. 
Skład anatomiczny i liczebność szczątków świni.

Table 18. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. The list of 
skeletal elements and their quantity – pig.

Elementy
Skeletal elements

XVI w.
16th c.

XVII w.
17th c.

XVIII w.
18th c.

XIX–XIX/XX w.
19th–19th/20th c.

N
UNK

Czaszka / Skull 1 3 2 12

Żuchwa / Mandible 1

Kieł stały dolny / Lower canid permanent 1 1

Zęby / Teeth 1

Kr. szyjne / Cervical vertebrae 1

Kr. piersiowe / Thoracic vertebrae 2 3 1

Kr. lędźwiowe / Lumbar vertebrae 1

Żebra / Ribs 10 1 15 13

Mostek / Sternum 1 1

Łopatka / Scapula 3

K. ramienna / Humerus 1

K. promieniowa / Radius 2

K. łokciowa / Ulna 1 3 2

K. śródręcza IV / 4th metacarpal 1

Miednica / Pelvis 1 1 1 3

K. udowa / Femur 1 4 1

K. piszczelowa / Tibia 2 2

K. piętowa / Calcaneus 1

K. skokowa / Talus 1

K. śródstopia / Metatarsal 1

K. śródręcza/śródstopia / Metacarpal/metatarsal 4 1

Cz. palcowy 1 / Proximal phalanx 1 1

Cz. palcowy 2 / Middle phalanx 1

Razem / Total 11 10 44 25 21
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The age at death of mammals could be ascertained 
for cattle, pig and sheep/goat from the teeth of some 
specimens. In the case of cattle, estimates were made for 
six individuals. The youngest was aged 7–14 months, the 
remainder were adult individuals of over 34 months and 
older. The oldest example was more than 10 years old 
(Table 20).

Dane dotyczące wieku osobniczego (śmierci) ssaków 
uzyskano dla bydła, świni oraz owcy/kozy, dla których zare-
jestrowano egzemplarze umożliwiające jego ocenę na pod-
stawie uzębienia. W przypadku bydła oceniono go dla sze-
ściu zwierząt. Najmłodsze miało 7–14 miesięcy, a pozosta-
łe to osobniki dorosłe 34 miesięcy oraz starsze. Najstarsze 
z nich przeżyło ponad 10 lat (tabela 20). 

Tabela 20. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. 
Wiek osobniczy bydła.

Table 20. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. Age 
distribution of cattle.

Stan uzębienia
Dental condition

Wiek 
Age

XVII w.
17th c.

XIX–XIX/
XX w.
19th–

19th/20th c.

N
UNK

M1 w stadium wyrastania / M1 growing 4–6 miesięcy / 4–6 months

M1 wyrośnięty / M1 fully grown 7–14 miesięcy / 7–14 months 1

M2 w stadium wyrastania / M2 growing 15–18 miesięcy / 15–18 months

M2 wyrośnięty / M2 fully grown 19–24 miesiące / 19–24 months

M3 w stadium wyrastania / M3 growing 25–28 miesięcy / 25–28 months

Pd2/Pd4 w stadium wymiany na P2/P4 / Pd2/Pd4 during 
replacement with P2/P4 29–34 miesiące / 29–34 months

M3 lekko starty (+/+) / M3 mildly worn (+/+) 2,5–3,5 roku / 2,5–3,5 years

M3 lekko starty (+/++) / M3 mildly worn (+/++) 2,5–3,5 roku / 2,5–3,5 years

M3 lekko starty (+/+++) / M3 mildly worn (+/+++) 2,5–3,5 roku / 2,5–3,5 years

M3 lekko-średnio starty (++) / M3 mildly-moderately worn (++) 3,5–5 lat / 3,5–5 years

M3 średnio starty / M3 moderately worn 5–7 lat / 5–7 years 1

M3 średnio-mocno starty / M3 moderatley-excessively worn 7–10 lat / 7–10 years

P4 wyrośnięty starty / P4 fully grown and worn >34 miesięcy / >34 months 1

Ząb sieczny / Incisor 3–3,5 roku / 3–3,5 years 1

Ząb sieczny / Incisor 7–9 lat / 7–9 years 1

Ząb sieczny / Incisor >10 lat / >10 years 1

Razem / Total 3 2 1

Elementy
Skeletal elements

Owca/koza / Sheep/goat Owca / Sheep Koza / Goat

X
V

I w
.

16th c.

X
V

II w
.

17th c.

X
V

III w
.

18th c.

X
IX

–X
IX

/X
X

 w
.

19th– 19th/20th c.

N
U

N
K

X
V

I w
.

16th c.

X
V

II w
.

17th c.

X
V

III w
.

18th c.

X
IX

–X
IX

/X
X

 w
.

19th– 19th/20th c.

N
U

N
K

X
V

III w
.

18th c.

N
U

N
K

K. ramienna / Humerus 5 1 2 1 1

K. promieniowa / Radius 1 4 1 1 1 1

K. łokciowa / Ulna 1

K. śródręcza / Metacarpal 1

Miednica / Pelvis 2 3 1 1

K. udowa / Femur 2 4 2 1

K. piszczelowa / Tibia 1 1 4 1 2 1

K. piętowa / Calcaneus 1 1 1 1 3

K. skokowa / Talus 2

K. śródstopia / Metatarsal 1

Cz. palcowy 1 / Proximal phalanx 2 1

Cz. palcowy 2 / Middle phalanx 1

Razem / Total 11 32 65 19 21 1 3 5 2 4 2 1
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Jedna ze świń odznaczała się wiekiem powyżej 16 mie-
sięcy. Jej czaszkę wydobyto z warstwy niwelacyjnej z XIX/
XX wieku, z wykopu 2. Wśród owiec i kóz najliczniejsze 
były zwierzęta w wieku 2–3 lata (5 osobników), z innych 
grup odnotowano dwie sztuki w wieku 3–4 lata oraz jedną 
powyżej 18 miesięcy (tabela 22). 

Tabela 22. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. 
Wiek osobniczy owcy/kozy.

One of the pigs was notable for being over 16 months 
old. Its skull was recovered from a 19th/20th-century 
levelling layer in trench 2. Animals aged 2–3 years 
predominate among the sheep and goat (5 individuals), 
other age groups being represented by two specimens of 
3–4 years and one aged over 18 months (Table 22). 

Table 22. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. Age 
distribution of sheep/goat.

Ponadto wśród kości tego gatunku w zbiorach datowa-
nych na XVII, XVIII, XIX–XX wiek i o nieustalonej chro-
nologii stwierdzono obecność 10 kości cieląt, które pocho-
dziły od sztuk od 1 miesiąca do 3–6 miesięcy (tabela 21). 

In addition, cattle remains in the assemblages dated to the 
17th, 18th and 19th–20th centuries and in the assemblage 
of indeterminate date included 10 calf bones representing 
animals aged from 1 month to 36 months (Table 21). 

Tabela 21. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. 
Kości cieląt.

Table 21. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. Calf bones.

Wykop
Trench

Wiek
Century

Kość
Bone

Liczba
Quantity

Opis
Description

4 1. poł. XVII / 1st half of 17th c. K. śródstopia / Metatarsal 1 cielę 1 miesiąc / calf 1 month

1 XVII / 17th c. K. śródstopia / Metatarsal 1 cielę 3–6 miesięcy / calf 3–6 months

2 XVII / 17th c. K. śródstopia / Metatarsal 1 cielę około 3 miesiące / calf approx. 3 months

2 XVIII / 18th c. Łopatka / Scapula 1 cielę około 3 miesiące, porcja 59 mm / calf 
approx. 3 months, portion 59 mm

2 XVIII / 17th c. K. śródręcza/śródstopia / 
Metacarpal/ metatarsal 1 cielę około 3 miesiące / calf approx. 3 months

2 XIX–XX / 19th–20th c. K. ramienna / Humerus 1 cielę 1–3 miesiące / calf 1–3 months

2 XIX–XX / 19th–20th c. K. ramienna / Humerus 1 cielę 3–6 miesięcy / calf 3–6 months

2 XIX–XX / 19th–20th c. K. śródręcza / Metacarpal 1 cielę 3–6 miesięcy / calf 3–6 months

2 N / UNK Czaszka / Skull 1 cielę 1–3 miesiące / calf 1–3 months

2 N / UNK K. ramienna / Humerus 1 cielę 1–3 miesiące / calf 1–3 months

Razem / Total 10

Stan uzębienia
Dental condition

Wiek 
Age

XVI w.
16th c.

XVII w.
17th c.

XVIII w.
18th c.

N
UNK

Zęby mleczne wyrośnięte
Fully grown deciduous teeth poniżej 3 miesięcy / under 3 months

M1 w stadium wyrastania / M1 fully grown około 3 miesiące / approx. 3 months

M1 wyrośnięty / M1 fully grown 4–8 miesięcy / 4–8 months

M2 w stadium wyrastania / M2 fully grown około 9 miesięcy / approx. 9 months

M2 wyrośnięty / M2 wyrośnięty 10–17 miesięcy / 10–17 months

M3 w stadium wyrastania / M3 fully grown 18–24 miesiące / 18–24 months

M3 lekko starty (+/+) / M3 mildly worn (+/+) 2–3 lata / 2–3 years

M3 lekko starty (+/++) / M3 mildly worn (+/++) 2–3 lata / 2–3 years 1 1 1

M3 lekko starty (+/+++) / M3 mildly worn (+/+++) 2–3 lata / 2–3 years 1 1

M3 lekko-średnio starty (++) / M3 mildly-
moderately worn (++) 3–4 lata / 3–4 years 2

M3 średnio starty (+++) / M3 moderately worn 
(+++) 4–5 lat / 4–5 years

P4 wyrośnięty starty / P4 fully grown and worn >18 miesięcy / >18 months 1

Razem / Total 3 2 2 1
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Obserwacje dotyczące płci uzyskano dla pojedyn-
czych osobników świni, owcy i kozy. Dwa kły stałe dol-
ne pierwszego ze zwierząt, pochodzące z warstwy datowa-
nej na XVIII wiek, z wykopu 3 oraz z dziedzińca, z wy-
kopu 2 o nieustalonej chronologii, należały do osobników 
męskich. Miednica owcy, z nasypu podjazdu z wykopu 1 
(XVII w.), pochodziła od samca, natomiast możdżeń kozy, 
z dziedzińca wykopu 2 (o nieustalonej chronologii), nale-
żał do samicy.

Dane osteometryczne uzyskano dla bydła i świni (ta-
bela 23). Na ich podstawie ustalono wartości wysokości 
w kłębie dla czterech zwierząt. Dla bydła parametr ten 
oszacowano na podstawie kości śródręcza na 117,2 cm, 
a dla kolejnego osobnika na podstawie kości śródstopia. 
Jego wartość wynosi 129,7 cm (tabela 23). Kość piętowa 
świni pochodziła od zwierzęcia mierzącego 78,1 cm, a kość 
skokowa od sztuki, która osiągnęła 80,4 cm (tabela 23).

Tabela 23. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. 
Obserwacje osteometryczne i wysokość w kłębie (WH) 
ssaków.

Sex estimation proved possible for single specimens 
of pig, sheep and goat. Two permanent mandibular pig 
canines, recovered from an 18th-century context in trench 
3 and from an undated courtyard context in trench 2, came 
from male individuals. A goat pelvis found in the approach 
road embankment in trench 1 (17th century) came from 
a male, whilst a goat horn core from the courtyard excavated 
in trench 2 (indeterminate chronology) was that of a female.

Osteometric data obtained for cattle and pigs (Table 23) 
was used to determine the withers height of four animals. 
In the case of cattle, metacarpals were used to estimate this 
parameter at 117.2 cm for one individual, with metatarsals 
providing the basis for an estimate of 129.7 cm for 
a second individual (Table 23). A pig calcaneus came 
from an animal measuring 78.1 cm, whilst an astragalus 
was found to represent an individual that had reached 
a withers height of 80.4 cm (Table 23). 

Table 23. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. Osteomet-
ric data and withers height (WH) of mammals.

Nr inw. 
No.

Wykop
Trench

Wiek
Century

Gatunek
Species

Kość
Bone GL Bp SD Bd WH 

(cm)

30 2 XVI / 16th c.

Bydło
Cattle

K. piszczelowa – Tibia

56,5

29 2 XVIII / 18th c. 57,8

26 2 XX / 20th c. 64,6

30 2 XVI / 16th c. K. śródręcza  – Metacarpus 191,5 56,8 117,2

24 1 XVII / 17th c. K. śródstopia  – Metatarsus 237,2 46,6 26,5 129,7

Nr inw.
No.

Wykop
Trench

Wiek
Century

Gatunek
Species

Kość
Bone GLpe Bp SD Bd

14 4 1. poł. XVII / 1st 
half of 17th c.

Bydło
Cattle

Człon palcowy bliższy przedni – 
Phalanx proximalis anterior

55,8 31,7 26,2 30,7

25 2 XVII / 17th c. 68,1 31,1 24,7 28

27 2 N / UNK 57,5 32,3 27,8 31,3

27 2 N / UNK 60,9 32,9 30,5 31,4

7 2 N / UNK Człon palcowy bliższy tylny  – Phalanx 
proximalis posterior 58,2 27,8 24,1 29,1

Nr inw.
No.

Wykop
Trench

Wiek
Century

Gatunek
Species

Kość
Bone GL WH 

(cm)

29 2 XVIII / 18th c. Świnia
Pig K. piętowa – Calcaneus 83,6 78,1

Nr inw.
No.

Wykop
Trench

Wiek
Century

Gatunek
Species

Kość
Bone GLl GLm WH 

(cm)

27 2 N / UNK Świnia
Pig K. skokowa – Talus 44,9 40,3 80,4

Nr inw.
No.

Wykop
Trench

Wiek
Century

Gatunek
Species

Kość
Bone GL Bp SD Bd

23 5 k. XIX / The end 
of 19th c.

Królik 
domowy
Domestic 
rabbit

K. udowa – Femur
137,6 27,9 10 21,6

23 5 k. XIX / The end 
of 19th c. 138,4 26,9 9,9 21,3
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Podczas badań laboratoryjnych odnotowano także eg-
zemplarze ze śladami czynności rzeźniczych, będących efek-
tem podziału tuszy na dwie półtusze oraz porcjowania więk-
szych części tuszy (tzw. wyrębów) na porcje przeznaczone 
do obróbki kulinarnej. Stwierdzono je na egzemplarzach by-
dła oraz owcy/kozy, głównie w zbiorach z XVII i XVIII wie-
ku. Szczegółową charakterystykę zawarto w osobnym wyka-
zie (tabela 25), a najbardziej charakterystyczne zaprezento-
wano na rycinach (ryc. 123:5–8). U pierwszego z gatunków 
zarejestrowano kości ze śladami negatywów narzędzi rzeź-
niczych, będących efektem cięcia lub rąbania. Były one wi-
doczne na kościach promieniowych, śródręcza i śródstopia. 
Kolejne zauważono na kościach piętowej (ryc. 123:8) i sko-
kowej. Dobrze czytelne ślady porcjowania stwierdzono na 
żebrach. Na kręgach piersiowych widoczne były ślady cięć 
ostrym narzędziem wzdłuż osi (ryc. 123:5).

Tabela 25. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. 
Wykaz kości ze śladami czynności rzeźniczych.

Laboratory analysis also led to the recording of 
butchery marks on some bones, evidencing the division of 
the carcass into two half-carcasses and the processing of 
larger carcass parts into portions intended for culinary use. 
Marks of this type were noted on specimens of cattle and 
sheep/goat, principally from the 17th- and 18th-century 
assemblages. Detailed characteristics are presented in 
a separate list (Table 25), and illustrations are provided 
of the most distinctive examples (Figs. 123:5–8). Cattle 
bones featured butchery tool marks evidencing cutting 
or chopping. These were noted on radii, metacarpals and 
metatarsals. Further marks were recorded on a calcaneus 
(Fig. 123:8) and an astragalus. Portioning marks were 
clearly visible on a number of ribs, whilst cut marks made 
by a sharp blade could be seen along the central axis of 
several thoracic vertebrae (Fig. 123:5).

Table 25. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. Bones 
with butcher’s activity signs.

Analizie osteometrycznej poddano także żebra owcy/
kozy, na których odnotowano ślady porcjowania. W tym 
celu zmierzono siedem z nich. Ich długość zawierała się 
w przedziale 51–102 mm. Wszystkie pochodziły ze zbioru 
z XVIII wieku (tabela 24).

Tabela 24. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. 
XVIII w. Długość porcji żeber owcy/kozy.

Osteometric analysis was also carried out on sheep/
goat ribs featuring cut marks. Measurements of seven 
specimens were taken. They ranged in length from 51 mm 
to 102 mm. All of them were from the 18th-century 
assemblage (Table 24).

Table 24. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. 18th c. 
Length of sheep/goat ribs’ portion.

Wykop 
Trench Nr inw. / No. Obiekt/Warstwa / Objcet/Layer L (mm)

2 29 budynek
building

51,4

60,8

66,8

81,4

3 31 destrukcyjna dziedzińca
main yard destructive layer

70,3

90,7

102,4

Wykop
Trench

Nr inw.
No.

Wiek
Century

Obiekt/Warstwa
Object/Layer

Gatunek
Species

Kość
Bone

Liczba
Quantity

Opis
Description

2 30 XVI
16th c.

poziom kamieni
level of stones

Bydło
Cattle

K. śródręcza
metacarpal 1

ślady rozłupywania 
trzonu do szpiku
signs of breaking the shaft 
to reach the bone marrow

2 17 po 1612
after 1612

nasyp podjazdu
ramp earthwork

Bydło
Cattle

K. skokowa
talus 1

ślady rąbania przez środek
signs of chopping 
through the middle

4 10
1. poł. XVII
1st half of 
17th c.

poziom budowlany
construction level

Bydło
Cattle

Żebra
ribs 2 ślady porcjowania

signs of portioning

4 14
1. poł. XVII
1st half of 
17th c.

poziom budowlany
construction level

Bydło
Cattle

Kr. lędźwiowe
lumbar 
vertebrae

1 wyrostki poprzeczne
transverse processes

4 14
1. poł. XVII
1st half of 
17th c.

poziom budowlany
construction level

Bydło
Cattle

Żebra
ribs 1

ślady bardzo ostrego 
narzędzia – negatyw 
bardzo gładki
signs of a very sharp tool 
– very smooth negative
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Wykop
Trench

Nr inw.
No.

Wiek
Century

Obiekt/Warstwa
Object/Layer

Gatunek
Species

Kość
Bone

Liczba
Quantity

Opis
Description

1 24 XVII / 17th c. nasyp podjazdu
ramp earthwork

Bydło
Cattle

K. promieniowa
radius 1 rozcięta wzdłuż

split lenghtwise

1 24 XVII / 17th c. nasyp podjazdu
ramp earthwork

Bydło
Cattle

K. śródstopia
metatarsal 1 rozcięta wzdłuż

split lenghtwise

1 24 XVII / 17th c. nasyp podjazdu
ramp earthwork

Bydło
Cattle

K. piętowa
calcaneus 1

ślady rąbania na trzonie
signs of chopping 
on the shaft

2 17 po 1612
after 1612

destrukcyjna
destructive

Owca/koza
Sheep/goat

Kr. piersiowe
thoracic 
vertebrae

1

ślady cięcia po 
prawej stronie
signs of cutting on 
the right side

2 1
pocz. XVII
Beginning of 
17th c.

dziedziniec
main yard

Owca/koza
Sheep/goat

Kr. piersiowe
thoracic 
vertebrae

1

ślady przecinania 
ostrym narzędziem 
przez środek trzonu
signs of cutting the middle 
of the shaft with a sharp tool

2 1
pocz. XVII
Beginning of 
17th c.

dziedziniec
main yard

Owca/koza
Sheep/goat

Żebra
ribs 2 ślady porcjowania

signs of portioning

1 24 XVII / 17th c. nasyp podjazdu
ramp earthwork

Owca/koza
Sheep/goat

Kr. lędźwiowe
lumbar 
vertebrae

1

cięcie wzdłuż bardzo 
ostrym narzędziem
slit lengthwise with 
a very sharp tool

2 29 XVIII / 18th c. budynek / building Bydło
Cattle

Kr. piersiowe
thoracic 
vertebrae

 1 rozcięty wzdłuż
split lenghtwise

2 29 XVIII / 18th c. budynek / building Owca
Sheep

K. piszczelowa
tibia 1

ślady rąbania w poprzek 
na środku trzonu
signs of crosswise chopping 
in the middle of the shaft

2 29 XVIII / 18th c. budynek / building Owca/koza
Sheep/goat

Żebra
ribs 1 porcja

portion

2 29 XVIII / 18th c. budynek / building Owca/koza
Sheep/goat

Żebra
ribs 1 porcja

portion

2 29 XVIII / 18th c. budynek / building Owca/koza
Sheep/goat

Żebra
ribs 1 porcja

portion

2 29 XVIII / 18th c. budynek / building Owca/koza
Sheep/goat

Żebra
ribs 1 porcja

portion

3 31 XVIII / 18th c.

destrukcyjna 
dziedzińca
main yard 
destructive

Owca/koza
Sheep/goat

Żebra
ribs 1 porcja

portion

3 31 XVIII / 18th c.

destrukcyjna 
dziedzińca
main yard 
destructive

Owca/koza
Sheep/goat

Żebra
ribs 1 porcja

portion

3 31 XVIII / 18th c.

destrukcyjna 
dziedzińca
main yard 
destructive

Owca/koza
Sheep/goat

Żebra
ribs 1 porcja

portion

3 31 XVIII / 18th c.

destrukcyjna 
dziedzińca
main yard 
destructive

Owca/koza
Sheep/goat

Kr. piersiowe
thoracic 
vertebrae

1 cięcie z prawej strony
cut on the right side

2 26 XX / 20th c. piec / stove Owca/koza
Sheep/goat

Kr. piersiowe
thoracic 
vertebrae

1 przecięty wzdłuż
cut lenghtwise

4 15 XX / 20th c. zasypisko piwnicy
cellar fill

Owca/koza
Sheep/goat

Kr. lędźwiowe
lumbar 
vertebrae

1 rozcięty wzdłuż
split lenghtwise
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W przypadku owcy/kozy ślady aktywności rzeźniczej 
odnotowano najczęściej na żebrach (ryc. 123:7), czego 
efektem były różnej wielkości porcje. Na kręgach piersio-
wych (ryc. 123:6) i lędźwiowych, podobnie jak u bydła, to 
ślady cięcia przez środek lub jednej ze stron trzonu kręgo-
wego. Oprócz nich na jednym z zachowanych fragmentów 
czaszki widoczne były ślady po odcięciu możdżenia od ko-
ści czołowej, a na kościach piszczelowych negatywy narzę-
dzia rąbiącego (tabela 25). Na łopatce owcy/kozy zauważo-
no negatywy zębów gryzoni (ryc. 123:4). 

Podczas badań odnotowano również trzy kości, pocho-
dzące od bydła, których pierwotny kształt został zmodyfiko-
wany w wyniku zmian chorobowych (tabela 26). Były nimi 
człony palcowe bliższe, ze zdeformowanymi powierzchnia-
mi stawowymi końców bliższych i dalszych (ryc. 123:3). 

Tabela 26. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, stanowisko 12. 
Kości bydła ze zmianami chorobowymi.

In the case of sheep/goat, butchery marks were most 
commonly noted on ribs (Fig. 123:7), having resulted in 
portions of various size. As with cattle, marks on thoracic 
(Fig. 123:6) and lumbar vertebrae took the form of cuts 
through the middle or on one side of the vertebral bodies. 
Further butchery evidence was recorded on a skull 
fragment which bore cut marks left by the removal of horn 
core from the frontal bone, and on tibiae featuring marks 
made by a chopping tool (Table 25). Rodent gnawing was 
noted on a sheep/goat scapula (Fig. 123:4).

Three cattle bones whose original shape had been 
altered by pathological changes came to light during 
analysis (Table 26). They comprised proximal phalanges 
with deformed proximal and distal articular surfaces 
(Fig. 123:3). 

Table 26. Gdańsk, Wisłoujście Fortress, site 12. Lesions in 
cattle bones.

Wykop
Trench

Nr inw.
No.

Wiek
Century

Obiekt/Warstwa
Object/Layer

Gatunek
Species

Kość
Bone

Liczba
Quantity

Opis
Description

2 5 N / UNK dziedziniec
main yard

Bydło
Cattle

Kr. piersiowe
thoracic 
vertebrae

1

przepołowiony wzdłuż przez 
środek ostrym narzędziem
split lengthwise through the 
middle with a sharp tool

2 27 N / UNK dziedziniec
main yard

Bydło
Cattle

Kr. piersiowe
thoracic 
vertebrae

1

cięcie wzdłuż ostrym 
narzędziem
slit lengthwise with a sharp 
tool

2 7 N / UNK dziedziniec
main yard

Owca/koza
Sheep/goat

Żebra
ribs 1 porcja

portion

2 7 N / UNK dziedziniec
main yard

Owca/koza
Sheep/goat

K. piszczelowa
tibia 1

ślady bardzo ostrego 
narzędzia – tasak
signs of a very sharp tool – 
a cleaver

2 27 N / UNK dziedziniec
main yard

Owca/koza
Sheep/goat

Kr. piersiowe
thoracic 
vertebrae

1
cięcie wzdłuż przez środek
slit lengthwise through the 
middle

2 27 N / UNK dziedziniec
main yard

Owca/koza
Sheep/goat

Czaszka
skull 1

ślady odcięcia możdżenia od 
kości czołowej
sings of cutting off the horn 
core from the frontal bone

Wykop
Trench

Nr inw.
No.

Wiek
Century

Obiekt/Warstwa
Object/layer

Kość
Bone

Liczba
Quantity

Opis
Description

4 14 1. poł. XVII
1st half of 17th c.

poziom budowlany
Construction level

Cz. palcowy 1 przedni
Proximal phalanx 
anterior

1

deformacja powierzchni stawowej 
nasady bliższej
Deformation of articular surface 
of proximal epiphysis

2 7 N
UNK

dziedziniec
Main yard

Cz. palcowy 1 tylny
Proximal phalanx 
posterior

1

zmiany patologiczne na 
powierzchni stawowej końca 
bliższego i dalszego
Pathological changes on articular 
surfaces of proximal and distal 
end

2 27 N
UNK

dziedziniec
Main yard

Cz. palcowy 1 przedni
Proximal phalanx 
anterior

1

niewielka deformacja powierzchni 
stawowej końca bliższego
Slight deformation of articular 
surface of proximal epiphysis
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Podsumowanie
Odnotowane na kościach ślady rzeźnictwa nie pozosta-

wiają wątpliwości, iż zbadany materiał to typowe resztki po 
spożytym mięsie. W związku z tym, iż zbadane miejsce na-
leżało do obiektów o specyficznej, niegospodarczej funkcji, 
należy przypuszczać, iż mięso w większości było dostarcza-
ne do tego miejsca. Pochodziło ono głównie od ssaków do-
mowych konsumpcyjnych. Jednakże udział białka z pozo-
stałych grup kręgowców w kolejnych etapach funkcjono-
wania tego miejsca był coraz większy. Należy też podkre-
ślić, iż ptactwo i ryby były częściej konsumowane niż dzi-
czyzna, np. sarnina. Proporcje konsumowanego mięsa ga-
tunków domowych były zróżnicowane w poszczególnych 
stuleciach. Można sądzić, iż najwięcej wołowiny jadano 
w XVII wieku, a w XVI i XVIII w. jej spożycie było mniej-
sze. Spadek tego rodzaju mięsa był rekompensowany przez 
wzrost spożycia baraniny i koziny w XVIII stuleciu, o czym 
świadczyłby najwyższy odsetek szczątków małych przeżu-
waczy, wynoszący aż 43%. Dominującą pozycję wołowiny 
można wskazać w najmłodszej fazie, czyli w wieku XIX. 
W odniesieniu do wieprzowiny można sądzić, iż poziom 
jej konsumpcji był najniższy w XVII wieku, jednak w XVI 
stuleciu był zbliżony do wołowiny oraz mięsa małych prze-
żuwaczy. W XIX stuleciu proporcje tego mięsa ponownie 
osiągnęły poziom z XVI wieku. Porównując uzyskane war-
tości procentowe z uzyskanymi dla takich miejsc, jak Wy-
spa Spichrzów, okolice ulicy Olejarnej oraz Kładki (Mako-
wiecka, Paner, Makowiecki 1998), trzeba jednak przyznać, 
iż menu z Twierdzy Wisłoujścia odznaczało się zdecydo-
wanie najniższym spożyciem wołowiny. 

Z listy gatunków udokumentowanych w materiałach 
osteologicznych na szczególną uwagę zasługuje królik do-
mowy, gdyż jest to ssak, którego szczątki są bardzo rzad-
ko znajdowane w materiałach wykopaliskowych, podobnie 
jak jego dzikiego przodka. Ten drugi jest obecnie spotyka-
ny w Polsce na zachód od Wisły. W XIX wieku znany był 
tylko na Śląsku (Caboń-Raczyńska 1964: 118). Jego ob-
szarem naturalnym (wyjściowym) była południowa Euro-
pa i Afryka Północna. W Gdańsku, jak dotąd, jego szcząt-
ki zarejestrowano w materiałach z Zespołu Przedbramia 
(Makowiecki 2012a). Można przypuszczać, że gatunek ten 
już co najmniej od XIX wieku był znany również w Gdań-
sku, a nie jedynie na Śląsku. Niewykluczone, iż w tym cza-
sie hodowano w Gdańsku także formę domową. 

Rozpatrując dane awifaunistyczne, należy spostrzec 
konsumpcję mięsa kury, gęsinę i mięso kacze. Niestety, 
analiza makroskopowa szczątków gęsi i kaczki nie pozwala 
na stwierdzenie, czy były to ptaki dzikie, czy domowe. Moż-
na jednak wnioskować, iż w tym czasie to właśnie te pta-
ki odgrywały istotną rolę w dostarczaniu mięsa i pierza, co 
było charakterystyczne dla miast nowożytnych (Makowiec-
ki, Gotfredsen 2003). 

Zważywszy na dostęp Gdańska do strefy wód estu-
ariowych, odnotowane pozostałości ryb należy uznać za 
przykład korzystania z rybnych walorów pobliskiego śro-
dowiska wodnego, przy czym można przypuszczać, iż na-
wet sama załoga mogła zajmować się chwytaniem tych 
kręgowców. 

Final remarks
The recorded butchery marks leave no doubt that 

these bones represent waste from the consumption 
of meat. As the excavated site was one which served 
a specific, non-economic function, it can be assumed that 
most of the meat was brought in from further afield. The 
majority came from domestic mammalian food species, 
although the proportional contribution provided by other 
vertebrate groups grew during each successive phase of 
the site’s use. It should be highlighted that fowl and fish 
were eaten more frequently than game, such as venison. 
The proportions of meat from domestic species eaten over 
the centuries varied. It appears that the greatest amount 
of beef was eaten in the 17th century, levels of beef 
consumption being lower in both the 18th and the 16th 
century. The reduction in this type of meat was offset by 
an increase in sheep and goat consumption in the 18th 
century, as evidenced by the highest noted percentage of 
small ruminant bones, amounting to as much as 43%. 
Beef was predominant during the site’s latest phase, 
namely in the 19th century. Levels of pork consumption 
appear to have been at their lowest in the 17th century; 
however, in the 16th century they were similar to those of 
beef and meat from small ruminants. In the 19th century 
the proportion of pork regained the level it had attained 
in the 16th century. When comparing these percentages 
with those calculated for sites in other parts of Gdańsk, 
such as Wyspa Spichrzów (Granary Island) and the 
areas around Olejarna and Kładki Streets (Makowiecka, 
Paner, Makowiecki 1998), it has to be acknowledged that 
the level of beef consumption at Wisłoujście Fortress was 
by far the lowest. 

A particularly notable species recorded amongst 
the animal bone remains was the domestic rabbit, as 
this mammal very rarely appears in the archaeological 
record, as is the case with its wild ancestor. The latter 
currently occurs in Poland west of the Vistula. In the 
19th century it was only known to occur in Silesia 
(Caboń-Raczyńska 1964: 118). Its natural range (where 
it originated) was southern Europe and North Africa. 
In Gdańsk its remains have previously been recorded 
among materials recovered from the Foregate Complex 
(Makowiecki 2012a). It can be surmised that by the 19th 
century at latest this species was also known in Gdańsk 
and not solely in Silesia. It cannot be ruled out that its 
domestic form was already being reared in Gdańsk at 
this time. 

Among the features of data concerning avian remains 
it is worth drawing attention to the consumption of 
chicken, goose and duck meat. Unfortunately, it was 
not possible to determine from macroscopic analysis 
whether goose and duck bones represented wild or 
domestic birds. It can, however, be concluded that during 
this period birds played a pivotal role in providing meat 
and feathers, as was standard in post-medieval towns 
(Makowiecki, Gotfredsen 2003). 

Given Gdańsk’s access to estuary waters, the recorded 
fish remains probably not only illustrate the fact that this 
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Rozpatrując jakość konsumowanego mięsa poprzez 
wiek osobniczy zwierząt, których szczątki znaleziono 
w materiałach wykopaliskowych, można sądzić, iż jada-
no głównie mięso ze sztuk dorosłych – jednak w przypad-
ku bydła również cielęcinę. Porcje mięsa były na ogół nie-
wielkich rozmiarów, o czym świadczą kilkucentymetrowej 
wielkości porcje żeber owcy/kozy, nieprzekraczające naj-
częściej 10 cm. Jakkolwiek skład anatomiczny pozwala 
przypuszczać, iż mięso dostarczane do Twierdzy pochodzi-
ło z różnych partii tuszy, to jednak najczęściej konsumo-
wano żeberka. 

Ślady rzeźnictwa odnotowane na kościach wskazują 
na to, iż rozbiór tuszy i porcjowanie mięsa przeprowadza-
no ostrymi narzędziami, w tym tasakami i toporami rzeź-
niczymi. To one umożliwiały przecinanie kości na wskroś, 
pozostawiając gładkie negatywy cięć. Można więc sądzić, 
iż mięso było sprowadzane z jatek miejskich. Do charak-
terystycznych cech ówczesnego rzeźnictwa należało rozpo-
ławianie tuszy poprzez przecinanie kręgosłupa wzdłuż osi, 
przez środek trzonów kręgowych. Takie same techniki sto-
sowano w Białogardzie (Makowiecki 2005). We wczesnym 
średniowieczu, przed pojawieniem się wykwalifikowa-
nych rzeźników, cięcia takie prowadzono, omijając trzon 
kręgowy, tnąc tuszę z obu stron kręgosłupa, tak jak było 
to na jednym z osiedli w Gnieźnie, stan. 22 (Makowiec-
ki 2012b). 

Bydło, z którego pochodziło mięso, można zaliczyć do 
form (ras) o zdecydowanie większych rozmiarach, niż było 
to w średniowieczu, kiedy większość osobników „gdań-
skich” nie przekraczała 110 cm (Kubasiewicz 1977). Od-
powiadały one więc typowemu bydłu, które użytkowano 
w Gdańsku w czasach nowożytnych (Makowiecki 2009). 
Oszacowana wysokość w kłębie świni pozwala sądzić, iż 
należały one do osobników rosłych, mocno przekraczają-
cych wartość średnią populacji wczesnośredniowiecznej 
ziem polskich, która wynosiła około 72 cm (Makowiecki 
2001; 2006).

Stwierdzone zmiany patologiczne u bydła można 
uznać za efekt czynnika mechanicznego, którym w przy-
padku tego gatunku było użytkowanie do zaprzęgu.

aquatic habitat was exploited for its fish stocks, but it can 
also be supposed that the people living at the fortress site 
may have engaged in fishing themselves. 

Assessing meat quality from the perspective of the 
age of the animals whose remains were recovered from 
excavation, it appears that it was primarily meat from 
adult individuals that was eaten, though in the case of 
cattle, veal was also involved. Servings were generally 
of small size, as evidenced by sheep/goat rib portions 
usually measuring no more than 10 cm. Although 
anatomical composition suggests that the meat supplied 
to the fortress represented various carcass parts, ribs 
were most commonly eaten. 

Butchery marks noted on the bones indicate that 
carcass processing and portioning of meat was carried 
out using sharp tools, including cleavers and butchers’ 
axes. These sliced clean through bone leaving even cut 
marks. It can be assumed that meats were brought in from 
the city’s meat stalls. A typical feature of butchery at this 
time was the halving of carcasses by cutting along the 
length of the spine, through the middle of the vertebral 
bodies. The same technique was used in Białogard 
(Makowiecki 2005). In the early medieval period, prior 
to the appearance of qualified butchers, carcasses were 
cut by making incisions on either side of the spine, 
avoiding the vertebral bodies, as noted at a settlement 
site in Gniezno (site 22) (Makowiecki 2012b). 

The cattle from which meat came can be attributed 
to forms (breeds) of much larger size than those of the 
medieval period, when most of the examples from Gdańsk 
did not exceed 110 cm (Kubasiewicz 1977). Thus, they 
were typical of the cattle used in Gdańsk during the 
post-medieval period (Makowiecki 2009). The estimated 
withers height of pigs suggests that they were sizeable 
individuals, significantly exceeding the average height of 
around 72 cm noted for early medieval pig populations in 
Poland (Makowiecki 2001; 2006).

The pathological changes observed in cattle can be 
attributed to mechanical factors, which in the case of this 
species would have been their use in ploughing.
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Abstrakt:
Artykuł stanowi próbę przedstawienia możliwych kierunków zagospodarowania i rozwoju 

Twierdzy Wisłoujście, rozszerzenia formy prawnej ochrony, jak również prezentację zrealizowa-
nych prac w zakresie konserwatorskim oraz badawczym. Wobec wciąż zmieniających się realiów 
społeczno-polityczno-gospodarczych i programów zagospodarowania okolicy Twierdzy trzeba na 
nowo podjąć trud stworzenia planu zagospodarowania obiektu. Należy jednak wziąć pod uwagę kil-
ka istotnych czynników – kulturową wartość obiektu, procedury związane z ochroną dziedzictwa 
kulturowego, konieczność przeprowadzenia szeregu interdyscyplinarnych badań, a wreszcie czyn-
niki finansowe. Istotny jest także fakt objęcia terenu Twierdzy programem Natura 2000. Poszerze-
nie formuły prawnej obejmującej ochroną kompleks zabudowy militarnej wraz z współistniejącym 
z nią ekosystemem, poznanie obiektu w pełnym zakresie, uporządkowanie administracyjne oraz 
wpisanie funkcjonalne w płaszczyznę społeczno-gospodarczą miasta pozwoli na rzetelne prowadze-
nie misji ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego wobec Twierdzy Wisłoujście przez Mu-
zeum Historyczne Miasta Gdańska. Po dokonaniu analizy wszystkich czynników autorzy niniejsze-
go artykułu proponują formułę parku kulturowego, jako najbardziej racjonalną na dzień dzisiejszy 
formę ochrony terenu łączącego w sobie wartość naturalną i kulturową.

Słowa kluczowe:
Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, rewitalizacja, badania archeologiczne, dziedzictwo kulturowe, 

zabytek, park kulturowy, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska 

Abstract:
This article attempts to outline potential options for the use and development of Wisłoujście 

Fortress and the extension of its legal protection, whilst also presenting the conservation and 
research work carried out to date at this site. In view of the ever-changing socio-politico-economic 
climate and the various ideas for developing the area around the fortress, fresh efforts must be 
made to design a development plan for this site. There are, however, several key factors which must 
be taken into account: the site’s cultural value, procedures related to the protection of the cultural 
heritage, the need for a series of interdisciplinary studies, and, finally, financial considerations. The 
fact that the fortress has been incorporated into the Natura 2000 network is also of significance. 
Expanding the legal protection of both the military complex and its surrounding ecosystem, gaining 
a comprehensive understanding of the site, reorganising its administrative structure and making it 
a functional part of the city’s socio-economic fabric, will enable the Historical Museum of Gdańsk 
to effectively fulfil its mission of protecting and preserving the cultural heritage of Wisłoujście 
Fortress. Having analysed all of the relevant factors, the authors of this article identify the creation 
of a cultural park as the most appropriate form of protection currently available for this site, taking 
into account both its natural and cultural values.

Keywords:
Gdańsk, Wisłoujście Fortress, revitalisation, archaeological excavations, 

cultural heritage, heritage asset, cultural park, Historical Museum of Gdańsk
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Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego, wydana w Paryżu w 1972 
roku stanowi, iż:

„(…) uszkodzenie lub unicestwienie jakiegokolwiek 
dobra należącego do dziedzictwa kulturowego lub natu-
ralnego stanowi nieodwracalne zubożenie dziedzictwa 
wszystkich narodów świata (…)” (Konwencja 1972).

Niniejszy artykuł stanowi próbę przedstawienia 
możliwych kierunków zagospodarowania oraz rozwoju 
Twierdzy Wisłoujście, na które bezpośredni wpływ mają 
wyniki badań archeologiczno-architektonicznych, hi-
storycznych, analiz konserwatorskich, funkcjonowanie 
obiektu w świadomości społecznej (z dużym naciskiem 
na tożsamość lokalną) oraz lokalizacja obiektu w strefie 
przemysłowej miasta Gdańska. Poprzez przedstawienie 
stanu zachowania obiektu od lat 70. XX wieku do pro-
wadzonych dotychczas prac zabezpieczających, ratow-
niczych i badawczych nakreślone zostaną perspektywy 
i możliwości prowadzenia dalszych prac w Twierdzy Wi-
słoujście. Tekst powstał na bazie analiz, opartych na wy-
nikach badań: architektonicznych, archeologicznych, hi-
storycznych, socjologicznych, z uwzględnieniem analo-
gicznych obiektów położonych na terenie Europy, oraz 
doświadczeń zespołu bezpośrednio zajmującego się opie-
ką nad założeniem fortyfikacyjnym w Wisłoujściu. Ar-
tykuł stanowi analizę przedsięwzięć przeprowadzonych 
w Twierdzy Wisłoujście oraz propozycję autorów, nie jest 
natomiast prezentacją kierunków przyjętych przez Mu-
zeum Historyczne Miasta Gdańska. Ze względu na de-
strukcję pierwotnej formy Twierdzy, zlokalizowanej po 
obu stronach Wisły, używany w artykule termin Twier-
dza Wisłoujście odnosi się do istniejących obecnie czę-
ści ziemno-murowanych z siecią fos – Fortu Carré oraz 
Szańca Wschodniego z rawelinem (ryc. 126, 127).

W definicji rewitalizacji – ożywienia, przywrócenia 
do życia – zawarte są wszelkie działania związane z kon-
serwacją, renowacją, odbudową, rekonstrukcją, zagospo-
darowaniem zabytku (Wyrzykowska 2008: 46). Działa-
nia te mają na celu ochronę wartości kulturowych i ma-
terialnych obiektu zabytkowego oraz funkcjonalne wpi-
sanie ich w płaszczyznę społeczną. Termin ten obejmuje 
klamrą działania, z którymi Muzeum Historyczne Mia-
sta Gdańska sukcesywnie stara się mierzyć, mając świa-
domość ogromu przedsięwzięć koniecznych do realiza-
cji w przyszłości, w ramach docelowego założenia – re-
witalizacji Twierdzy Wisłoujście. Prowadzone prace, bę-
dące początkową fazą działania w obszarze ochrony  

The Convention Concerning the Protection of the World 
Cultural and Natural Heritage, adopted in Paris in 1972, 
states that: 

 “(…) deterioration or disappearance of any item 
of the cultural or natural heritage constitutes a harmful 
impoverishment of the heritage of all the nations of the 
world (…)”.

The following is an attempt to define potential options 
for the use and development of Wisłoujście Fortress. These 
options are directly affected by the results of archaeological, 
architectural, historical and conservation analysis, by the 
site’s place in public awareness (with particular emphasis 
on local identity) and by its location within the city of 
Gdańsk’s industrial zone. After charting the condition of 
the site since the 1970s, and the protection measures, 
rescue work and research which continue to be carried out 
to this day, an outline is presented of the future prospects 
for conducting further work at Wisłoujście Fortress. This 
report is based on the analysis of results gleaned from 
architectural, archaeological, historical and sociological 
research, and a review of similar sites in Europe, as well as 
the experience of those directly responsible for the care of 
the fortified complex at Wisłoujście. The article examines 
the projects undertaken at Wisłoujście Fortress and 
expresses the authors’ opinions and suggestions. It does 
not constitute a presentation of the directions pursued 
by the Historical Museum of Gdańsk . The fortress in its 
original form, which occupied both banks of the Vistula, 
was destroyed, hence the term ‘Wisłoujście Fortress’ as 
used in this article refers to the site’s extant earthworks, 
masonry structures and related network of ditches – the 
Fort Carré, the Eastern Sconce and ravelin (Figs. 126, 127). 

Revitalisation (revival, reinvigoration) encompasses 
all activities associated with the conservation, renovation, 
rebuilding, restoration and management of historic sites 
and monuments (Wyrzykowska 2008: 46). The aim of 
these measures is to protect the cultural and material 
values of a heritage asset and make it an integral part of 
the social fabric. It is a process which encapsulates the 
steps successively being taken by the Historical Museum 
of Gdańsk , conscious of the enormity of the essential tasks 
that have yet to be carried out in order to achieve the target 
objective – the revitalisation of Wisłoujście Fortress. Work 
currently underway, which represents the first phase of 
natural and cultural heritage conservation measures, is 
a prelude to breathing new life into Wisłoujście Fortress, 
involving not only its protection it as a cultural heritage 
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Ryc. 126. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście. Lokalizacja Twierdzy Wisłoujście u ujścia Martwej Wisły. Zbiory Muzeum Historycznego 
Miasta Gdańska, fot. Władysław Stępień, 2010–2011.

Fig. 126. Gdańsk, Wisłoujście Fortress. Location of the Fortress at the mouth of the Dead Vistula river. From the Historical Museum of 
Gdańsk’s collection. Photo by Władysław Stępień 2010–2011.

Ryc. 127. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście. Lokalizacja Twierdzy Wisłoujście w strefie przemysłowej miasta Gdańska. Zbiory Muzeum 
Historycznego Miasta Gdańska, fot. Władysław Stępień, 2010–2011.

Fig. 127. Gdańsk, Wisłoujście Fortress. Location of the Fortress in Gdańsk industrial zone. From the Historical Museum of Gdańsk’s 
collection. Photo by Władysław Stępień 2010–2011.
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konserwatorskiej i przyrodniczej, są wstępem do przy-
wrócenia do życia Twierdzy Wisłoujście nie tylko w za-
kresie ochrony dziedzictwa kulturowego, ale przede 
wszystkim funkcjonowania i wykorzystania obiektu 
w sferze społecznej. Według autorów, w zorientowaniu 
prowadzonych prac istotne jest nie tylko przywrócenie 
Twierdzy Wisłoujście do jej świetności, lecz również bu-
dowanie przez jej pryzmat tożsamości lokalnej. Widocz-
ne ożywienie społeczne w dzielnicy Nowy Port, ukierun-
kowane na jej rewitalizację (łącznie z terenem dawnego 
Szańca Zachodniego), wskazuje na wzrost świadomości 
w zakresie ochrony dziedzictwa oraz jego kulturotwór-
czego i tożsamościowego oddziaływania.

 Kierunki działań w zakresie ochrony i zachowania 
dziedzictwa kulturowego wyznacza Konwencja w spra-
wie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i na-
turalnego: „Państwa będące stronami Konwencji będą 
się starały w miarę możliwości i odpowiednio do warun-
ków właściwych dla każdego kraju: 

a) prowadzić politykę ogólną zmierzającą do wyzna-
czenia dziedzictwu kulturalnemu i naturalnemu odpo-
wiedniej funkcji w życiu zbiorowym i włączyć ochronę 
tego dziedzictwa do programów planowania ogólnego” 
(Konwencja 1972, I. Definicja dziedzictwa kulturalnego 
i naturalnego, art. 5, pkt a). 

W polskim ustawodawstwie Ustawa o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami (2003) określa zabytek 
jako „nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub 
zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego 
działalnością i stanowiące świadectwo minionej epo-
ki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie 
społecznym ze względu na posiadaną wartość historycz-
ną, artystyczną lub naukową” (Ustawa 2003, Rozdział 1, 
Przypisy ogólne, art. 3, pkt 1). Wskazane w ustawie war-
tościowanie (wartość historyczna, artystyczna, naukowa) 
zakłada autonomię czynników określających zabytek, 
które niezależnie od siebie mogą być poddane analizie 
(Barański 2012: 17). Utrata przez obiekt kwalifikujących 
go jako zabytek wartości skutkuje skreśleniem go z reje-
stru zabytków (Ustawa 2003, Rozdział 2, Formy i sposób 
ochrony zabytków, art. 13, pkt 1). Ustawodawca określa, 
że ochrona zabytku polega „na podejmowaniu przez or-
gany administracji publicznej działań mających na celu:
1) zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych 

i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie 
zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie;

2) zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować 
uszczerbek dla wartości zabytków;

3) udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzysta-
nia z zabytków;

4) przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegal-
nemu wywozowi zabytków za granicę;

5) kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków;
6) uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształto-
waniu środowiska” (Ustawa 2003, Rozdział 1, Przy-
pisy ogólne, art. 4, pkt 1–6).

asset, but first and foremost its function and use in 
the social sphere. The authors believe that the work 
undertaken should not only concentrate on restoring 
Wisłoujście Fortress to its former splendour, but also on 
using it to build local identity. The evident social recovery 
in the Nowy Port district, focusing on its revitalisation 
(including the former site of the Western Sconce), points 
to an increased awareness of the need to protect our 
heritage and demonstrates its impact on shaping culture 
and identity.

Lines of action for the protection and preservation of 
cultural heritage are set out in the Convention Concerning 
the Protection of the World Cultural and Natural Heritage: 
“each State Party to this Convention shall endeavour, in so 
far as possible, and as appropriate for each country: a) to 
adopt a general policy which aims to give the cultural and 
natural heritage a function in the life of the community and to 
integrate the protection of that heritage into comprehensive 
planning programmes” (Convention Concerning the 
Protection of the World Cultural and Natural Heritage, Dz. 
U. [Journal of Laws] 76.32.190, I. Definition of cultural 
and natural heritage, Article 5.a). In Polish legislation the 
Act on the Protection and Guardianship of Monuments 
(2003) defines a ‘monument’ (or in other words, a ‘heritage 
asset’) as “an immovable or movable object, or part or 
group thereof, made by humans, or connected with human 
activity, and constituting a testimony to a past era or event, 
the preservation of which is in the interest of society 
because of its historical, artistic, or scientific value” (Act 
of 23 July 2003 on the Protection and Guardianship of 
Monuments, Dz. U. 2014, Chapter 1, General Provisions, 
Article 3.1). Evaluation, according to the criteria specified 
in the Act (historic, artistic and scientific), assumes that 
the factors which define a heritage asset can be analysed 
independently of one another (Barański 2012: 17). Loss 
of the values which define an object as a heritage asset 
will result in its being removed from the National Heritage 
Register (Act of 23 July 2003 on the Protection and 
Guardianship of Monuments, Dz. U. 2014, Chapter 2, 
Forms and Measures for the Protection of Monuments, 
Article 13.1). The legislature stipulates that the protection 
of heritage assets involves “public administration bodies 
taking steps to:
1) provide the legal, organisational and financial means to 

ensure the permanent preservation of heritage assets 
as well as their management and maintenance;

2) prevent risks that could damage the value of heritage 
assets;

3) thwart the destruction and improper use of heritage 
assets;

4) counteract the theft, loss or illegal export of heritage 
assets;

5) monitor the condition and use of heritage assets;
6) integrate protection measures into spatial planning 

and development programmes and the shaping of the 
environment” (Act of 23 July 2003 on the Protection 
and Guardianship of Monuments, Dz. U. 2014, 
Chapter 1, General Provisions, Article 4.16).
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Wskazane w ustawie formy ochrony zabytku i okre-
ślone działania składające się na nią są swoistym de-
kalogiem, ukierunkowującym administratorów obiek-
tów zabytkowych. Dotyczy to również Twierdzy Wisło-
ujście, znajdującej się pod opieką Muzeum Historyczne-
go Miasta Gdańska. Ochrona, zagospodarowanie, utrzy-
manie, kompleksowa rewitalizacja obiektu sztuki mili-
tarnej, w którym zawarte są różne style architektonicz-
ne i systemy obronne, o powierzchni niemal 17 hekta-
rów, w realizacji i praktyce jest zadaniem niełatwym, 
warunkowanym przez sytuację gospodarczo-politycz-
ną i społeczną regionu. Jako zabytek w rozumieniu cy-
towanej Ustawy o ochronie zabytków Twierdza wyma-
ga przestrzegania określonych procedur przy podejmo-
wanych wobec niej czynnościach, a ich złamanie powo-
duje nałożenie sankcji prawnych. Choć to sprawa oczy-
wista, to jednak warto ją przypomnieć wobec pojawiają-
cych się od czasu do czasu pomysłów zamienienia Twier-
dzy Wisłoujście w park rozrywki i aby uświadomić so-
bie, że nie wszystkie działania są w tym obiekcie do-
puszczalne. Oprócz sankcji prawnych dużo istotniej-
szym czynnikiem jest wrażliwość i pokora wobec obiek-
tu, który jest naszym dziedzictwem kulturowym. Dzie-
dzictwo to według słów Jana Pruszyńskiego patrimo-
nium – ojcowizna, spuścizna po przodkach (Pruszyński 
2001: 42–43). W Wisłoujściu zawartych jest dużo wię-
cej treści, niż widać to na pierwszy rzut oka w substan-
cji zabytkowej. To świadectwo o znaczeniu cywilizacyj-
nym, w którym znaleźć można ślady kultury wielu naro-
dów, zarówno gdańszczan, jak i nacji związanych z mia-
stem. W murach Twierdzy zawarta jest historia miasta 
od średniowiecza po dzień dzisiejszy, poznać można rękę 
i warsztat najwybitniejszych europejskich architektów. 
Jest to budowla, która w okresie nowożytnym nazywana 
była Bramą do Rzeczypospolitej, którą odwiedzali pol-
scy władcy i inni znamienici goście. Pod jej murami roz-
grywały się kluczowe potyczki, których znaczenie daleko 
przekraczało granice nawet tak potężnego miasta, jakim 
był wówczas Gdańsk. Znajdując się w rękach pruskich, 
Twierdza Wisłoujście pozostała związana z historią Pol-
ski jako miejsce odosobnienia uczestników powstań li-
stopadowego i styczniowego. Po demilitaryzacji Wolnego 
Miasta Gdańska (1920–1939) teren Twierdzy został od-
dany w użytkowanie mieszkańcom Gdańska i stała się 
ona częścią tkanki miejskiej. Ten naturalny proces prze-
obrażeń, podobnie jak i w całym mieście oraz regionie, 
zmieniła II wojna światowa. Twierdza stała się dziedzic-
twem, które długo czekało na objęcie go instytucjonal-
ną ochroną. Część zachowanego kompleksu militarne-
go Twierdzy Wisłoujście została wpisana do rejestru za-
bytków 18 grudnia 1959 roku. W orzeczeniu o uznaniu 
za zabytek figuruje stwierdzenie, że „uznaje się za za-
bytek podlegający ochronie prawa Twierdzę w Wisłouj-
ściu – zespół obronny składający się z latarni morskiej, 
działobitni wraz z wieńcem domków, koszar i fortu car-
ré z kazamatami i rawelinem, pozostającymi pod zarzą-
dem Prezydium MRN Gdańsk” (Orzeczenie o uznaniu 
za zabytek 1959). Pominięcie Szańca Wschodniego oraz 

These statutory forms of protection and the specified 
measures which they involve constitute a set of guidelines 
for administrators of historic sites and monuments to 
follow. This also applies to Wisłoujście Fortress, which is 
under the care of the Historical Museum of Gdańsk . The 
protection, management, maintenance and comprehensive 
revitalisation of this military heritage site, which represents 
various architectural styles and systems of defences and 
covers nearly seventeen hectares, is not an easy task to 
implement and execute, as well as being one which is 
dependent on the region’s politico-economic and social 
situation. The fact that it is a heritage asset under the terms 
of the cited heritage protection act means that any course 
of action relating to the fortress must comply with specific 
procedures which, if violated, will result in the imposition 
of legal sanctions. Although this goes without saying, it is 
worth recalling given the sporadically mooted ideas about 
turning Wisłoujście Fortress into an amusement park, 
which suggest that there is a need to raise awareness 
of the fact that not everything is permissible at this site. 
Rather than legal sanctions, a far more important issue is 
to show consideration and respect for the fortress, which 
is part of our cultural heritage. Heritage, in the words of 
Jan Pruszyński, is our patrimony – our ancestral legacy 
(Pruszyński 2001: 42–43). There is much more to the 
historic fabric of Wisłoujście than is apparent at first 
glance. It bears witness to the civilization and culture of 
many societies, including native citizens of Gdańsk as 
well as other national groups associated with the city. The 
fortress walls reflect the city’s history from the medieval 
period to the present day, showcasing the work of the most 
prominent European architects. Finally, it is a structure 
which in the modern era has been referred to as the 
Gateway to the Republic of Poland, and has been visited by 
Polish rulers and other distinguished guests. Key battles 
were waged alongside its walls, the consequences of which 
were felt far beyond the limits of the then mighty city of 
Gdańsk. Whilst in Prussian hands, the Wisłoujście Fortress 
remained linked to the history of Poland, being used, for 
example, as a place of detention for participants of the 
November and January uprisings. After the demilitarisation 
of the Free City of Gdańsk (1920–39), Wisłoujście Fortress 
and its immediate surroundings were handed over to the 
citizens of Gdańsk and became part of its urban fabric. 
This natural sequence of changes affecting the fortress, 
and indeed the city and the entire region, was disrupted 
by the Second World War. The fortress became a heritage 
site, but had to wait a long time to receive institutional 
protection. Part of the extant military complex constituting 
Wisłoujście Fortress was listed on the National Heritage 
Register on 18 December 1959. The document confirming 
its recognition as a heritage asset states that: “the fortress at 
Wisłoujście is recognised as a historic monument subject 
to legal protection – the fortified complex encompasses 
a lighthouse, gun emplacements and ring of houses, 
barracks and square fort with casemates and ravelin, and 
is managed by the Presidium of the Municipal National 
Council, Gdańsk” (Orzeczenie o uznaniu za zabytek 
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fos, założeń stanowiących istotną część zespołu, zosta-
ło zweryfikowane Decyzją Pomorskiego Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków w Gdańsku dopiero 11 maja 
2000 roku (Decyzja 2000). Szaniec Zachodni, leżący na 
terenie dzielnicy Nowy Port, do dziś pozostaje poza sys-
temem ochrony zabytków. W dniu 21 marca 1974 roku 
Fort Carré Twierdzy Wisłoujście przekazany został przez 
władze miasta Gdańska pod opiekę Muzeum Historii 
Miasta Gdańska (obecnie Muzeum Historyczne Mia-
sta Gdańska). Mimo wyznaczenia administratora obiek-
tu, przekazania Twierdzy pod opiekę instytucji kultury, 
misję ochrony obiektu utrudniał brak środków finanso-
wych umożliwiających rozpoczęcie planowych, sukce-
sywnych prac zabezpieczających i ratowniczych. Proble-
mem był również użytkownik Fortu – Gdańskie Zakła-
dy Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Dagoma, ko-
rzystający z obiektu do 1991 r. Wieloletnie funkcjonowa-
nie Twierdzy Wisłoujście bez administratora i całodobo-
wej ochrony przyczyniło się do destrukcji substancji za-
bytkowej w wyniku kradzieży i niszczenia przez wanda-
li. Teren Fortu Carré, Szańca Wschodniego i rawelinu po-
rośnięty został przez niekontrolowaną roślinność. Wtór-
ne zadrzewienie doprowadziło do destrukcji partii ziem-
nych założenia i unieczytelnienia jego zarysu. Lokaliza-
cja w najbliższej okolicy Twierdzy zakładów przemysłu 
chemicznego – Siarkopolu i, w późniejszym czasie, Fosfo-
rów, spotęgowała procesy korozji chemicznej i biologicz-
nej zabytku. Obecność portu i stoczni, dla których koryto 
Martwej Wisły było (i nadal jest) jedynym szlakiem ko-
munikacji wodnej, doprowadziła do likwidacji Bastionu 
Puckiego Szańca Wschodniego (w celu poszerzenia drogi 
wodnej), co spowodowało istotne problemy dla stabilno-
ści posadowienia obiektu (ryc. 128–135). 

W latach 80. i 90. XX wieku Muzeum Historii Mia-
sta Gdańska realizowało prace porządkowo-napraw-
cze, w niewielkim zakresie adaptacyjno-modernizacyjne 
w obrębie Fortu Carré oraz gabinetowe – analizy, bada-
nia, opracowania z zakresu przyczyn postępującej degra-
dacji substancji zabytkowej oraz projekty form jej ochro-
ny. Wykonany został remont dachów zespołu Domków 
Oficerskich, ich elewacji i partii okiennych, rozpoczęto 
modernizację Domu Komendanta, podjęto działania ra-
townicze w obrębie murów zewnętrznych oraz prace hy-
drotechniczne (Bigoś-Bojarska 2000: 127–128, Safiano-
wicz 2000: 116–117). Dyrekcja Muzeum ukierunkowała 
swoje działania na udostępnienie Fortu Carré dla tury-
stów, w celu zainteresowania zabytkiem opinii publicz-
nej, co miało przełożyć się na efektywniejsze pozyskiwa-
nie środków finansowych na realizację dalszych prac. 
Fort udostępniono na jeden sezon turystyczny w 1992 
roku. Jednakże dopiero umieszczenie Twierdzy Wisło-
ujście na 73. miejscu listy 100 najbardziej zagrożonych 
obiektów zabytkowych, przygotowanej przez Fundację 
World Monuments Watch, w 1998–1999 roku, umożli-
wiło Muzeum pozyskiwanie dużych środków finanso-
wych ze źródeł krajowych i zagranicznych (Koperkiewicz 
2000: 270). Dla Muzeum rozpoczął się czas intensyw-
nych i sukcesywnych prac ratowniczych obiektu, a dla 

1959). The omission of the Eastern Sconce and ditches – 
essential component parts of the complex was not rectified 
until 11 May 2000 by a decision of the Heritage Protection 
Officer for the Pomorskie Voivodeship, Gdańsk (Decyzja 
2000). The Western Sconce, which lies within Gdańsk’s 
Nowy Port district, to this day has not been awarded 
official heritage protection. On 21 March 1974, the Fort 
Carré at Wisłoujście Fortress was entrusted to the care of 
the Historical Museum of Gdańsk by the city authorities. 
Despite appointing this cultural institution as site 
administrator, the museum’s mission to protect the fortress 
was hampered by a lack of financial resources to initiate 
a series of scheduled rescue and remedial measures, and 
by the Dagoma fruit and vegetable processing plant, whose 
operations were based at the fortress up until 1991. The 
long-term absence of both an administrator and a 24-
hour security service at Wisłoujście Fortress contributed 
to the deterioration of its historic fabric through theft 
and damage wrought by vandals. The Fort Carré, Eastern 
Sconce and ravelin became overgrown with uncontrolled 
vegetation. Secondary tree growth led to the destruction 
of the site’s earthworks and obscured their true form. 
The site’s location within the immediate vicinity of two 
industrial plants Siarkopol and later Fosfory exacerbated 
the chemical and biological corrosion processes affecting 
the fortress. The presence of a port and shipyard for 
which the Martwa Wisła was (and still is) the only viable 
watercourse, led to the demolition of the Eastern Sconce’s 
Puck Bastion (in order to widen the waterway), resulting 
in serious problems affecting the stability of the fortress’s 
foundations (Figs. 128–135). 

In the 1980s and ’90s, the Historical Museum of 
Gdańsk carried out remedial and repair work as part of 
a modest adaptation and modernisation of the Fort Carré, 
as well as desk-based tasks – analysis, research, studies and 
projects addressing the causes underlying the progressive 
deterioration of the fortress’s historic fabric, and examining 
viable forms of protection. The roofs, façades and windows 
of the Officers’ Houses were repaired, modernisation work 
began on the Commandant’s House, salvage measures were 
employed to protect the outer walls and hydro-engineering 
tasks were undertaken (Bigoś-Bojarska 2000: 127–128, 
Safianowicz 2000: 116–117). Museum management 
focused their efforts on providing visitor access to the Fort 
Carré in order to raise public awareness of this historic site, 
and thus help improve the likelihood of securing funds for 
further work. The fort was opened to visitors for a single 
tourist season in 1992. However, it was not until Wisłoujście 
Fortress was placed at number 73 on the 1998–1999 World 
Monuments Watch list of the 100 most endangered historic 
sites, drawn up by the World Monuments Fund, that the 
Museum was able to secure significant amounts of funding 
from national and international sources (Koperkiewicz 
2000: 270). This marked the beginning of a period during 
which the Museum conducted intensive and successive 
remedial measures at Wisłoujście Fortress, implementing 
its mission to protect and preserve this cultural heritage 
site. Renovation work began in February 2003 with the 
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Ryc. 128. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście. Fort Carré Twierdzy Wisłoujście w okresie funkcjonowania Gdańskich Zakładów Przetwórstwa 
Owocowo-Warzywnego Dagoma. Zbiory Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, MHMG/IN/2019, fot. Witold Węgrzyn, 1986.

Fig. 128. Gdańsk, Wisłoujście Fortress. Fort Carré of the Wisłoujście Fortress during the period of functioning of the Gdańsk Fruit-and-
Vegetable Processing Plant Dagoma. From the Historical Museum of Gdańsk’s collection, MHMG/IN/2019. Photo by Witold Węgrzyn 
1986.

Ryc. 129. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście. Fort Carré Twierdzy Wisłoujście z perspektywy działobitni 
Wieńca. Zbiory Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, MHMG/IN/2017, fot. Witold Węgrzyn, 1986.

Ryc. 129. Gdańsk, Wisłoujście Fortress. Fort Carré of the Wisłoujście Fortress seen from gunnery station 
of the Ring. From the  Historical Museum of Gdańsk’s collection, MHMG/IN/2017. Photo by Witold 
Węgrzyn, 1986.
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Ryc. 130. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście. Dziedziniec Fortu Carré widziany ze szczytu koszar. Zbiory 
Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, nr negatywu 14841, fot. Alicja Pająk, 1991. 

Fig. 130. Gdańsk, Wisłoujście Fortress. The main yard of Fort Carré seen from the barracks’ rooftop. 
From the Historical Museum of Gdańsk’s collection, negative no. 14841. Photo by Alicja Pająk 1991.

Ryc. 131. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście. Brama Wjazdowa do Fortu Carré, stan przed usunięciem 
wtórnego drzewostanu i reprofilacją skarp. Zbiory Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, MHMG/
IN/2022, fot. Witold Węgrzyn, 1986.

Fig. 131. Gdańsk, Wisłoujście Fortress. The main gate of the Fort Carré before clearing the second-
growth trees and reprofiling of the escarpments. From the Historical Museum of Gdańsk’s collection, 
MHMG/IN/2022. Photo by Witold Węgrzyn 1986.
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Ryc. 132. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście. Fort Carré z perspektywy majdanu Bastionu Ostroróg. Zbiory 
Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, MHMG/IN/2025, fot. Witold Węgrzyn, 1986.

Fig. 132. Gdańsk, Wisłoujście Fortress. Fort Carré as seen from the yard of the Ostroróg Bastion. From the 
Historical Museum of Gdańsk’s collection, MHMG/IN/2025. Photo by Witold Węgrzyn 1986.

Ryc. 133. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście. Bastion Ostroróg Fortu Carré z perspektywy Bastionu 
Artyleryjskiego. Zbiory Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, nr negatywu 13165, fot. Alicja Pająk, 1990.

Fig. 133. Gdańsk, Wisłoujście Fortress. Ostroróg Bastion of the Fort Carré as seen from the Artillery Bastion. 
From the Historical Museum of Gdańsk’s collection. Negative no. 13165. Photo by Alicja Pająk 1990.
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Ryc. 134. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście. Kurtyna południowa Fortu Carré. Zbiory Muzeum Historycznego 
Miasta Gdańska, nr negatywu 14868, fot. Alicja Pająk, 1991.

Fig. 134. Gdańsk, Wisłoujście Fortress. Southern curtain wall of the Fort Carré. From the Historical 
Museum of Gdańsk’s collection. Negative no. 14868. Photo by Alicja Pająk 1991.

Ryc. 135. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście. Fort Carré, widok od strony Szańca Wschodniego. Zbiory 
Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, MHMG/IN/2032, fot. Witold Węgrzyn, 1986.

Fig. 135. Gdańsk, Wisłoujście Fortress. Fort Carré as seen from the Eastern Sconce. From the Historical 
Museum of Gdańsk’s collection, MHMG/IN/2032. Photo by Witold Węgrzyn 1986.
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Twierdzy Wisłoujście realizacja planowej misji ochro-
ny i zachowania dziedzictwa kulturowego. Rozpoczęcie 
prac remontowych nastąpiło w lutym 2003 roku, od mo-
dernizacji Domu Komendanta wraz z przebudową po-
krycia dachowego oraz rekonstrukcji nasypów ziemnych 
w obrębie Fortu Carré (2003–2004 r.). Ważnym krokiem 
w kierunku przywrócenia historycznej morfologii założe-
nia było usunięcie wtórnego drzewostanu występujące-
go w Forcie oraz reprofilacja skarp. W latach 2003–2005 
Muzeum przystąpiło do kompleksowych prac konserwa-
torsko-budowlanych w obrębie Bastionu Artyleryjskiego. 
W tym obiekcie wykonano prace hydrotechniczne, obej-
mujące wzmocnienie i zabezpieczenie murów fundamen-
towych, pełną konserwację i restaurację elewacji i wnętrz 
oraz izolacje przeciwwodne kazamat. W 2009 roku Mu-
zeum otrzymało z Mechanizmu Finansowego Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mecha-
nizmu Finansowego dofinansowanie projektu pod na-
zwą Prace ratownicze Twierdzy w Wisłoujściu – Unika-
towa fortyfikacja w skali europejskiej, etap I. W ramach 
tego projektu przeprowadzono remont wszystkich czte-
rech murów kurtynowych pomiędzy Bastionami Fortu 
Carré. Pozyskanie dodatkowych środków z rozszerzenia 
tego projektu umożliwiło remont fundamentów Bastionu 
Ostroróg. Projekt zakończono w grudniu 2010 roku. Z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa  

overhaul of the Commandant’s House, complete with 
roof reconstruction, and the restoration of the earthwork 
embankments of the Fort Carré (2003–2004). The 
clearance of secondary tree growth inside the fort and the 
reprofiling of its slopes was an important step in restoring 
the site’s historic morphology. During 2003–2005 the 
Museum launched a programme of extensive conservation 
and construction work on the Artyleryjski Bastion. This 
encompassed hydraulic engineering work involving the 
consolidation and stabilisation of its foundation walls, full 
conservation and restoration of its façades and interiors 
and waterproofing of its casemates. In 2009 the Museum 
received funding from the EEA and Norway Grants for 
a project entitled Renewal Works at Wisłoujście Fortress 
– Unique European Fortification – phase I, which enabled 
all four curtain walls between the bastions of the Fort 
Carré to be repaired. The acquisition of additional funding 
through the extension of this project facilitated the repair of 
the foundations underpinning the Ostroróg Bastion. This 
project was completed in December 2010. The Regional 
Operational Programme for Pomorskie Voivodeship for 
2007–2013, Priority 6: Tourism and cultural heritage, 
Measure 6.3: Regional cultural heritage sites with 
tourism potential, co-financed by the European Regional 
Development Fund, provided financial support for the 
implementation of Renewal Works at Wisłoujście Fortress 

Ryc. 136. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście. Fort Carré, fot. Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdański, autorzy: OPEGIEKA 
Elbląg sp. z o.o.; Marta Gąsior, Leszek Drobiszewski, 2013.

Fig. 136. Gdańsk, Wisłoujście Fortress. Fort Carré. Photo by the Institute of Archaeology and Ethnology, Univeristy of Gdańsk. Authors: 
OPEGIEKA Elbląg sp. z o.o.; Marta Gąsior, Leszek Drobiszewski 2013.
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Pomorskiego na lata 2007–2013, Osi Priorytetowej 6. Tu-
rystyka i dziedzictwo kulturowe, Działania 6.3. Regio-
nalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego, uzyskano dofinansowanie dla realiza-
cji Prac Ratowniczych Twierdzy w Wisłoujściu, unika-
towa fortyfikacja w skali europejskiej – etap II. Projekt 
obejmował przeprowadzenie kompleksowego remontu 
Bastionu Furta Wodna. Działania budowlano-konserwa-
torskie obejmujące remont i zabezpieczenie fundamen-
tów, konserwację i restaurację elewacji i wnętrz oraz wy-
konanie ciągłej izolacji zabezpieczającej przed przenika-
niem wody opadowej rozpoczęto w styczniu 2010 roku, 
a zakończono w październiku 2011 roku. W 2011 roku 
dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe, priory-
tet – Ochrona Zabytków wykonano remont fundamen-
tów Bastionu Południowo-Wschodniego, co pozwoliło 
zakończyć prace w zakresie fundamentów całego założe-
nia Fortu Carré Twierdzy Wisłoujście. W 2012 roku Mi-
nister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansował 
konserwację elewacji XVII-wiecznych koszar Fortu Car-
ré (Program Dziedzictwo Kulturowe, priorytet Ochrona 
Zabytków). W roku bieżącym (2015) ze środków Progra-
mu Dziedzictwo Kulturowe, priorytet Ochrona Zabyt-
ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pro-
wadzony jest remont konserwatorski, zagrożonej zawale-
niem, elewacji Bastionu Ostroróg (ryc. 136).

Wykonywane dotychczas w obrębie obiektów Fortu 
Carré prace miały za zadanie powstrzymanie i zabezpie-
czenie przed destrukcją oryginalnej substancji obiektu. 
W realizacji prac przyjęto zasadę zachowania wszystkich 
historycznych nawarstwień, równocześnie dążąc do wy-
eksponowania partii pierwotnych, podnoszących walo-
ry historyczne i naukowe zabytku. Analiza stanu zacho-
wania, zarówno oryginału, jak i współczesnych materia-
łów wbudowanych w strukturę obiektu wskazała, że naj-
lepsze efekty przynosi stosowanie materiałów i technik 
wykonania maksymalnie zbieżnych z oryginałem. W ten 
sposób zapewniona została jednorodność cech fizycz-
nych struktury budowlanej zabytku. Przekłada się to 
na trwałość wykonywanych zabiegów. Współczesne roz-
wiązania i technologie wprowadzane w tę strukturę mu-
szą zachować właściwość odwracalności i niezmieniania 
w sposób trwały stanu i wyglądu oryginalnej materii.

Jednym z najpilniejszych zadań, ale też i najwięk-
szych wyzwań, wobec których stoi Muzeum Historycz-
ne Miasta Gdańska, jest opracowanie Programu Funk-
cjonalno-Użytkowego Twierdzy Wisłoujście, Oddziału 
Muzeum. Podejmowane dotychczas na terenie Twierdzy 
badania i prace miały na celu zabezpieczenie substan-
cji zabytkowej i niedopuszczenie do destrukcji budowli 
– etap ten powoli kończą prowadzone aktualnie (2015 r.) 
prace zabezpieczające Bastion. Obecnie należy wyraź-
nie zarysować kierunek dalszych działań i konsekwent-
nie je realizować w oparciu o wyznaczone w programie 
cele. Programy takie były już formułowane w przeszłości 
(Hanuszkiewicz 1972; Połoczanin 1972; Domagała 1974; 

– Unique European Fortification phase II. This project 
encompassed comprehensive repairs to the Furta Wodna 
Bastion. Construction and conservation work involving 
repair and consolidation of the bastion’s foundations, 
conservation and restoration of its façades and interiors, 
and installation of a continuous waterproofing system to 
prevent penetration by rainwater, was initiated in January 
2010 and completed in October 2011. A grant awarded 
in 2011 by the Minister of Culture and National Heritage 
under the Cultural Heritage Programme’s Protection of 
Historic Monuments priority, was used to finance repairs 
to the foundations of the Południowo-Wschodni Bastion, 
thus completing work on the foundations of the entire 
Fort Carré at Wisłoujście Fortress. In 2012 the Minister of 
Culture and National Heritage provided financial support 
(Cultural Heritage Programme, Protection of Historic 
Monuments priority) for conservation of the façades of the 
17th-century barracks at the Fort Carré. At present (2015) 
funds obtained from the Cultural Heritage Programme’s 
Protection of Historic Monuments priority are being used 
to carry out remedial repairs and restoration measures on 
the façade of the Ostroróg Bastion, which is in danger of 
collapse (Fig. 136).

Work carried out to date on the structures of the Fort 
Carré has been aimed at preventing the deterioration of its 
original fabric. The guiding principle has been to preserve 
all historical layers, whilst striving to highlight original 
features which enhance the historical and scientific values 
of this heritage asset. Analysis of the condition of both 
original as well as contemporary materials incorporated 
into the fort’s structure has demonstrated that optimum 
results are achieved when employing materials and 
techniques as similar as possible to those originally used. 
This has ensured consistency in the physical characteristics 
of the fort’s structural fabric. The permanence of the 
measures implemented is a key issue. Modern materials 
and techniques must adhere to the principles of being 
reversible and not permanently altering the form and 
appearance of the original fabric.

One of the most urgent and challenging tasks now 
faced by the Historical Museum of Gdańsk is to devise 
a function and use plan for Wisłoujście Fortress, which is 
a branch of the Museum. The studies and interventions 
carried out there to date were designed to safeguard 
the fortress’s historic fabric and prevent its decay. The 
operations currently being carried out (2015) to protect the 
Ostroróg Bastion are among the last in this phase, and the 
time has now come to define the aims of future work and 
how to achieve them. Plans of this sort have already been 
formulated in the past (Hanuszkiewicz 1972; Połoczanin 
1972; Domagała 1974; Stoppa & Strzok 2003; Sulikowski 
& Barański 2011), but none have been implemented, 
more often than not because of the changing ideas about 
how the area around the fortress should be used. It is 
also tempting to put forward an alternative explanation 
with a sociological slant. The replacement of virtually the 
entire population of Gdańsk after 1945 meant that its new 
inhabitants had to acquaint themselves with, understand 
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Stoppa, Strzok 2003; Sulikowski, Barański 2011), ale ża-
den z nich nie został wcielony w życie, co związane było 
na ogół ze zmieniającymi się koncepcjami zagospodaro-
wania otoczenia Twierdzy. Można też pokusić się o posta-
wienie innej tezy, o zabarwieniu socjologicznym. Niemal 
całkowita wymiana ludności, jaka dokonała się w Gdań-
sku po 1945 roku spowodowała, że miejscowe dziedzic-
two kulturowe trzeba było oswoić, zrozumieć i zaakcepto-
wać; uznać, że odgrywa istotną rolę w życiu społeczności 
lokalnej oraz wpływa na jej rozwój w wymiarze społecz-
nym i gospodarczym. Dopiero wtedy społeczność lokal-
na jest w stanie przeznaczyć publiczne środki na ochro-
nę takich miejsc. Jak pokazują badania, przeprowadzone 
ostatnio przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, w Pol-
sce zachodzą w tej chwili takie zmiany. Aż 89% bada-
nych stwierdziło, że dziedzictwo kulturowe pełni ważną 
rolę społeczną, a 69% uznało, że największą wartością 
zabytku jest świadectwo „naszej wspólnej historii, która 
jest budulcem tożsamości i więzów społecznych” (Kozioł, 
Trelka, Florjanowicz 2013: 86). Do tego dochodzą jesz-
cze czynniki ekonomiczne, związane z rozwojem turysty-
ki kulturowej i promocja regionu, co wprost przekłada się 
poziom życia lokalnej społeczności. To są kwestie oczy-
wiste, ale warto dostrzec, że dopiero od niedawna jako 
społeczeństwo coraz lepiej rozumiemy te problemy. Zna-
czenie ochrony dziedzictwa w wymiarze cywilizacyjnym 
dostrzegają także przedstawiciele władzy (Ochrona kra-
jobrazu 2011).

Wobec wciąż zmieniających się realiów społeczno-
polityczno-gospodarczych i programów zagospodaro-
wania okolicy Twierdzy Wisłoujście trzeba podjąć trud 
stworzenia planu zagospodarowania obiektu od nowa. 
Należy jednak wziąć pod uwagę kilka istotnych czyn-
ników – kulturową wartość obiektu, procedury zwią-
zane z ochroną dziedzictwa kulturowego, konieczność 
przeprowadzenia szeregu interdyscyplinarnych badań, 
a wreszcie czynniki finansowe. Ważnym zagadnieniem 
jest uporządkowanie niejednolitej sytuacji administra-
cyjnej występującej na Szańcu Wschodnim. Występo-
wanie na tym terenie kilku użytkowników (Polski Klub 
Morski, Uniwersytet Gdański, Zarząd Dróg i Zieleni, 
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska) uniemożliwia 
kompleksową realizację prac, a nawet kreuje trudne sy-
tuacje. Przykładowo, w 2015 r. wystawiono na sprzedaż 
działki nr 7 i 10, będące częścią Szańca Wschodniego, 
a formalnie stanowiące własność Uniwersytetu Gdań-
skiego. W momencie oddawania tego artykułu do druku 
Muzeum czekało na odpowiedź ze strony Urzędu Miej-
skiego w Gdańsku oraz ustosunkowanie się do zaistnia-
łego problemu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabyt-
ków w Gdańsku (powyższe instytucje zostały oficjalnie 
poinformowane o problemie przez Muzeum).

Prace rozpocząć należy od gruntownego poznania 
obiektu, wykonania w pełnym zakresie badań historycz-
nych, archeologicznych, architektonicznych i konserwa-
torskich oraz związanych ze środowiskiem naturalnym. 
Istnieje konieczność zinwentaryzowania, najlepiej cyfro-
wego, wszelkich materialnych pozostałości zabudowy  

and embrace the city’s cultural heritage, and recognise that 
it plays a significant role in the life of the local community, 
affecting both its social and economic development. It is 
only then that the local community can allocate public 
resources for the protection of heritage assets. A recent 
survey conducted by the National Heritage Board of Poland 
shows that public opinion is currently shifting towards this 
way of thinking. As many as 89% of respondents said that 
cultural heritage plays an important role in society, and 
69% believed that the greatest value of heritage assets is 
that they bear witness to “our common past, on which our 
identity and social bonds are based” (Kozioł et al. 2013: 
86). Added to this are economic factors associated with the 
development of cultural tourism and regional promotion, 
which has a direct bearing on the standard of living of local 
communities. These are self-evident issues, but it is worth 
noting that we have only recently as a society begun to gain 
a better understanding of them. The social importance of 
heritage protection is also beginning to be acknowledged 
by public authorities (Ochrona krajobrazu 2011).

In view of the ever-changing socio-politico-economic 
climate and varied plans for developing the area around 
Wisłoujście Fortress, fresh efforts must be made to create 
a development plan for this site. There are, however, several 
key factors which must be taken into account: the site’s 
cultural value, procedures related to the protection of the 
cultural heritage, the need for a series of interdisciplinary 
studies, and, finally, financial considerations. An important 
problem to resolve is the complicated administrative 
situation affecting the Eastern Sconce. The fact that this 
site is shared by several users (the Polish Maritime Club, 
the University of Gdańsk, the Road and Green Spaces 
Authority, and Historical Museum of Gdańsk ) prevents 
the implementation of comprehensive measures, and even 
leads to situations such as that faced this year (2015), when 
land plots 7 and 10 which constitute part of the Eastern 
Sconce and are formally the property of the University of 
Gdańsk – were put up for sale. At this moment in time 
(2015), the Museum is waiting for a decision from Gdańsk 
City Hall and for a response regarding this predicament 
from the Voivodeship Heritage Protection Authority in 
Gdańsk (these institutions have been officially informed of 
the situation by the Museum).

The starting point should be to carry out a full 
evaluation of the site, including historical, archaeological, 
architectural, conservation and environmental assessments. 
The material remains of all built structures at the fortress 
site should be recorded, preferably using digital technology. 
This can then be used as the basis for devising a detailed 
development plan which will safeguard the site whilst at 
the same time making it accessible to the local community, 
both as a socially significant cultural heritage asset and as 
a recreational facility.

The Historical Museum of Gdańsk took the first 
step towards meeting these requirements by instigating 
a programme of scheduled archaeological and architectural 
work, carried out by the University of Gdańsk’s Institute of 
Archaeology, in collaboration with the Technical University 



441

Katarzyna Krawczyk, Maciej Szczepkowski, Janusz Trupinda     10. Towards the revitalisation of Wisłoujście Fortress...

terenu Twierdzy. Na tej bazie dopiero można budo-
wać szczegółowy program zagospodarowania, który za-
bezpieczy teren założenia fortyfikacyjnego, a jednocze-
śnie przywróci go miejscowej społeczności, zarówno 
w charakterze zabytku o znaczeniu cywilizacyjnym, jak 
i rekreacyjnym.

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska rozpoczę-
ło realizację planowych badań archeologiczno-archi-
tektonicznych we współpracy z Instytutem Archeologii 
Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniką Gdańską. 
Wyniki prac terenowych przeprowadzonych w sezonach 
2013 i 2014 wyznaczyły dalsze kierunki badań i okre-
śliły ich perspektywy, dostarczyły odpowiedzi z zakresu 
historycznego zagospodarowania i wyposażenia obiek-
tu, uzupełniły puste karty wiedzy o życiu codziennym. 
W pracach nad koncepcją zagospodarowania Twierdzy 
pojawiają się pytania dotyczące zachowanych do dnia 
dzisiejszego form architektonicznych oraz zabudowy 
czytelnej w źródłach historycznych, ich posadowienia, 
budowy, funkcji. Wyniki badań archeologiczno-archi-
tektonicznych pozwoliły na sformułowanie tez na te-
mat zmieniającej się zabudowy w Forcie Carré oraz na 
terenie Szańca Wschodniego, zmian poziomów użytko-
wych terenu, wysokości nasypów, lokalizacji i weryfika-
cji form historycznych, a także kwestii aprowizacyjnych, 
życia codziennego załogi na przestrzeni wieków (Dąbal 
2014a, 2014b). Przykładem wyniku badań mającego bez-
pośredni wpływ na zagospodarowanie obiektu jest od-
słonięcie, podczas eksploracji wykopu nr 4, podstawy 
dwukomorowego pieca, zlokalizowanego w jednej z ka-
mienic wokół Wieńca. Korelacja wyników badań arche-
ologicznych z badaniami architektonicznymi pozwoli na 
odtworzenie formy pieca, co jest wkładem w prace nad 
odtworzeniem wyposażenia wnętrza określonego histo-
rycznie jako użytkowane koszarowo (Dąbal 2014a: 43). 
Interpretacja odkrywanych obiektów architektonicznych 
stanowi istotne uzupełnienie wiedzy wynikającej z ana-
lizy źródeł ikonograficznych, jak również umożliwia re-
konstrukcję zabudowy i wprowadzenie współczesnych 
funkcji w zgodzie z charakterem miejsca. Zabezpieczenie 
i eksponowanie reliktów zabudowy Twierdzy Wisłoujście 
(np. XIX-wiecznych Wartowni, koszar napoleońskich, 
kościoła pw. św. Olafa) pozwoli na przygotowanie zróżni-
cowanego programu edukacyjnego skierowanego do róż-
nych grup wiekowych, ciągu spacerowo-edukacyjnego 
oraz trasy rekreacyjnej. Istotnym zagadnieniem w plano-
waniu przyszłości Twierdzy jest rozpoznanie geologiczne 
obiektu oraz określenie jego poziomów użytkowych na 
przestrzeni wieków. Pomimo wstępnego rozpoznania po-
sadowienia geologicznego Twierdzy Wisłoujście wskaza-
ne jest przeprowadzenie kompleksowego programu prac 
geologicznych (Bukal 2004: 73). Analiza nawarstwień 
pozwoli na podjęcie działań mających na celu zabez-
pieczenie i zapobieżenie przechylaniu się, osuwaniu lub 
deformowaniu poszczególnych części obiektu. Analiza 
poziomów użytkowych niesie informacje istotne dla za-
gospodarowania zabytku w kontekście całego założenia. 
Przykładem jest analiza występujących na przestrzeni  

of Gdańsk. The results of fieldwork undertaken in 2013 
and 2014 mapped out prospects and directions for the 
future, provided answers about the site’s historical layout 
and equipment, and gave an insight into everyday life at 
the fortress. Work on devising a development plan for 
the fortress has raised questions about the architectural 
forms which survive there to this day, as well as the 
built structures evident in historical records and their 
foundations, construction and function. The results of 
archaeological and architectural studies have allowed 
a number of hypotheses to be formulated regarding the 
changing built structures of the Fort Carré and the Eastern 
Sconce, changes in the site’s occupation levels, the height 
of its embankments, the issue of food supplies, the location 
and verification of historical forms, and the day-to-day 
life of the fort’s inhabitants over the centuries (Dąbal 
2014a; 2014b). The base of a double-chambered stove/
furnace discovered during the excavation of trench 4, in 
one of the tenentment houses around the Ring , illustrates 
how research results can have a direct impact on the 
development of the site. Correlation of archaeological 
and architectural findings will allow for an assessment 
of this heating device’s original form, thus contributing 
to work on the reconstruction of an interior traditionally 
thought to have been used as a barracks (Dąbal 2014a: 
43). Interpretation of excavated building remains provides 
an important addition to what we know from analysis 
of graphic sources. It is also useful when reconstructing 
buildings which need to be appropriately adapted for 
contemporary functions, but in keeping with the original 
character of these structures. The protection and display 
of remnant built features at Wisłoujście Fortress (e.g. the 
19th-century Guardhouses, the napoleonic barracks, and 
St Olaf’s Church) will allow for the formulation of a diverse 
educational programme aimed at various age groups, and 
the creation of an educational trail and a recreational 
footpath. An important issue in planning the fortress’s 
future is to carry out a geological assessment of the site 
and determine its occupation levels over the centuries. 
Although a preliminary evaluation of Wisłoujście Fortress’s 
underlying geology has already been carried out, it would 
be advisable to conduct a wider-ranging programme of 
geological work (Bukal 2004: 73). Analysis of geological 
strata will enable measures to be taken to safeguard 
various features of the site and prevent them from tilting, 
subsiding and becoming deformed. Analysis of occupation 
levels will provide important contributory information 
regarding the fortress’s development in the context of 
the whole site. One example of this is the analysis of the 
Fort Carré’s courtyard surface levels, dating date from the 
17th20th centuries, which revealed the use of various 
surfacing materials during different periods (Dąbal 2014a: 
46–47). These findings will allow for the courtyard’s 
historical use to be correlated with the introduction of 
a contemporary utilitarian function – planning visitor 
routes, educational trails, etc. – and will also enable the 
adoption of appropriate technical solutions to problems 
such as stabilising groundwater levels and dispersing 
rainwater.
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XVII–XX wieku nawierzchni dziedzińca Fortu Carré,  
wskazująca występowanie różnych jej typów w poszcze-
gólnych okresach (Dąbal 2014a: 46–47). Umożliwia ona 
korelację historycznej formy zagospodarowania dzie-
dzińca z planami wprowadzenia współczesnej funk-
cji użytkowej – wyznaczenia tras turystycznych, ścieżek 
edukacyjnych itp. oraz przyjęcie odpowiednich rozwią-
zań technicznych, związanych między innymi z proble-
mem stabilizowania poziomu wód gruntowych oraz od-
prowadzania wód opadowych.

Dwa sezony badań archeologiczno-architektonicz-
nych to jednak dopiero początek niezbędnych prac ba-
dawczych, zwłaszcza że – pomimo szerokiego ich zakresu 
– jedynie dotknięto powyższych zagadnień. Charakte-
rystyczna lokalizacja obiektu pozwala na rozpatrzenie 
wielu możliwych funkcji zagospodarowania, zarówno 
w strefie lądowej, jak również wodnej. Wobec czego ko-
nieczne jest rozszerzenie badań na strefę wodną Twier-
dzy – fosy zewnętrzną i wewnętrzną – oraz kontynuacja 
badań w obrębie Szańca Wschodniego. Zmieniająca się 
na przestrzeni wieków architektura militarna, zmiany 
w zakresie posadowienia i konstrukcji nasypów ziem-
nych, konstrukcji nabrzeży, są istotnymi zagadnieniami 
w kontekście wprowadzenia współczesnych funkcji i za-
gospodarowania tego terenu (ryc. 137, 138).

Two seasons of archaeological and architectural survey 
and fieldwork are, however, only the tip of the iceberg 
in terms of the research effort still required. Despite 
being wide-ranging, these investigations have merely 
scratched the surface of the issues outlined above. The 
site’s distinctive location means that a broad spectrum 
of potential development options can be considered, 
both for its land and waterside areas. In consequence, 
research must also be extended to include the fortress’s 
water features (the outer and inner ditches), and work on 
the Eastern Sconce must be continued. The changes over 
the centuries in the site’s military architecture, as well as 
changes in the placement and construction of earthworks 
and the structure of waterfronts, are significant issues 
in the context of planning the site’s use and introducing 
modern functions to it (Figs. 137–138). 

Wisłoujście Fortress bears witness to the region’s history 
and the identity of its inhabitants, both past and present. 
What we have here is a human collective that identifies 
with the site and its history. Thus, this heritage asset is 
of exceptional cultural value and social significance. In 
addition, as is the case with many similar sites, it represents 
a fascinating combination of cultural and natural heritage. 
The fact that it is part of the Natura 2000 network increases 
the appeal of Wisłoujście Fortress, whilst also necessitating 
a broad form of protection encompassing its natural and 

Ryc. 137. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście. Zagospodarowanie Twierdzy Wisłoujście w okresie międzywojennym, Zbiory Instytutu Herdera 
w Marburgu, nr inw. 58311, fot. Firma Hansa-Luftbild, 1920/30.

Fig. 137. Gdańsk, Wisłoujście Fortress. Spatial arrangement of the Wisłoujście Fortress during the Interwar period. From the Herder 
Institute’s collection; inventory no. 58311. Photo by Hansa-Luftbild company 1920/30. 
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Twierdza Wisłoujście pozostała oryginalnym świadec-
twem przeszłości regionu i tożsamości jego mieszkańców, 
zarówno tych dawnych, jak i współczesnych. Mamy tu do 
czynienia ze zbiorowością ludzką identyfikującą się z miej-
scem i jego historią. Jest więc niesłychanie cenną warto-
ścią kulturową o znaczeniu wręcz cywilizacyjnym. Dodat-
kowo, jak w przypadku wielu podobnych budowli, jest też 
fascynującym połączeniem dziedzictwa kulturowego z na-
turalnym. Twierdza Wisłoujście to obszar objęty progra-
mem Natura 2000, co zwiększa jeszcze jego atrakcyjność, 
równocześnie wymuszając rozszerzenie formy ochrony 
obejmującej wartości przyrodnicze i kulturowe. Ustawowo 
przewidzianą formą jest park kulturowy. Można go zde-
finiować w sposób następujący: „To obszar o dobrze za-
chowanych cechach tożsamości krajobrazu kulturowego 
i naturalnego, którego zagospodarowanie i zarządzanie od-
bywa się wg uzgodnionego z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków Planu ochrony parku kulturowego” (Michalska 
2007: 106). Twierdzę należy więc objąć systemem ochro-
ny obszarowej, która z jednej strony zapobiegnie degrada-
cji terenu, a jednocześnie umożliwi jego ożywienie w sfe-
rze społeczno-gospodarczej. Mamy już tego typu przykłady 
w Polsce, jak choćby Forteczny Park Kulturowy – Twier-
dza Kłodzko (Kielar 2007) czy Park Kulturowy Fortyfika-
cji Miejskich „Twierdza Gdańsk” obejmujący kompleks 
XIX-wiecznych fortów. Działania na terenie Fortu Carré 

cultural values. It is envisaged that statutory protection for 
this site will be provided through its formal designation 
as a cultural park. This can be defined as follows: “An 
area with well-preserved cultural and natural landscape 
features whose use and management is carried out in 
compliance with a cultural park protection plan approved 
by the Voivodeship Heritage Protection Officer” (Michalska 
2007: 106). Thus, the fortress should be covered by an 
area protection scheme, which will both prevent the 
site’s deterioration, and allow for its socio-economic 
revival. There are already a number of examples of this 
type in Poland, such as the cultural park centred around 
Kłodzko Fortress: Forteczny Park Kulturowy – Twierdza 
Kłodzko (Kielar 2007) or the “Twierdza Gdańsk” Town 
Fortification Culture Park, a 19th century fort complex. 
Work on the Fort Carré and the Eastern Sconce should be 
integrated with the revitalisation of the Western Sconce, 
which has been underway for some time now, led by the 
local authorities of the Nowy Port district and the city of 
Gdańsk. The fact that this part of the site is in a separate 
location and under different management should not pose 
any problems. In the cultural park created to protect the 
fortifications of Brest Fortress (Park Kulturowy Umocnień 
Twierdzy Brzeskiej) the part located on the right bank 
of the River Bug lies in Belarus, but this has not been 
a hindrance to collaboration and joint undertakings. 

Ryc. 138. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście. Twierdza Wisłoujście w okresie międzywojennym, widok od strony Nowego Portu, Zbiory 
Instytutu Herdera w Marburgu, nr inw. 58270, fot. Firma Hansa-Luftbild, 1920/30.

Fig. 138. Gdańsk, Wisłoujście Fortress. The Fortress during the Interwar period as seen from Nowy Port. From the Herder Institute’s 
collection; inventory no. 58270. Photo by Hansa-Luftbild company 1920/30.
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i Szańca Wschodniego połączyć należy z procesem rewi-
talizacji Szańca Zachodniego, podejmowanym od jakiegoś 
czasu przez władze dzielnicy Nowy Port i miasta Gdań-
ska. Odrębne położenie i inny zarządzający nie powin-
ny tu być problemem. W Parku Kulturowym Umocnień 
Twierdzy Brzeskiej prawobrzeżna część położona jest na 
terenie Białorusi, co nie przeszkadza współpracy i prowa-
dzeniu wspólnych przedsięwzięć. Analogiczne plany utwo-
rzenia Parku Kulturowego formułowane są w wielu miej-
scach o podobnym charakterze (Górski 2003), a ostatnio 
także w Gdańsku, w odniesieniu do terenów postocznio-
wych. Stworzony dla Twierdzy Wisłoujście plan ochrony 
parku kulturowego pozwoli na lepsze sformułowanie za-
sad postępowania wobec obiektu i terenów okolicznych, 
niż wynika to z Ustawy o ochronie zabytków i z Miejsco-
wego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Przykła-
dem kompleksu zabytkowego objętego szeroką ochroną 
jest Stare Miasto w Krakowie, dla którego opracowany zo-
stał plan ochrony Parku Kulturowego Stare Miasto w Kra-
kowie, objętego ochroną wynikającą z Ustawy o ochro-
nie zabytków oraz posiadającego status Pomnika Historii 
i Miejsca Światowego Dziedzictwa UNESCO (Myczkow-
ski 2015: 60–61). Kolejną formą ochrony, wskazaną przez 
Ustawę o ochronie zabytków, jest nadanie obiektowi za-
bytkowemu statusu Pomnika Historii. Na liście 60 zabyt-
ków znajduje się między innymi Twierdza Srebrna Góra. 
Wydaje się, że jest to droga także dla Twierdzy Wisłouj-
ście. Droga, która wymaga wielu lat sukcesywnej realiza-
cji, zaangażowania interdyscyplinarnego zespołu specjali-
stów oraz ogromnych nakładów finansowych, koniecznych 
dla realizacji prac rewitalizacyjnych, jak również bieżące-
go utrzymania obiektu. Przyszłością Twierdzy Wisłoujście 
jest przede wszystkim jej pełne udostępnienie. Wpisanie 
obiektu w świadomość społeczności lokalnej oraz tury-
stów pomoże w jego lepszym funkcjonowaniu w realiach 
gospodarczo-ekonomiczno-politycznych miasta Gdańska 
– co być może przełoży się na rozwiązanie wielu proble-
mów, z jakimi boryka się Muzeum w realizacji misji ochro-
ny i zachowania dziedzictwa kulturowego. 

Similar plans to create a cultural park are currently being 
drafted for many places of a similar nature (Górski 2003), 
including Gdańsk, where these plans concern the site of 
the city’s former shipyard. The cultural park protection 
plan devised for Wisłoujście Fortress will allow for a more 
precise definition of the principles governing how this site 
and its environs can be treated than that deriving from the 
Act on the Protection and Guardianship of Monuments 
and the Local Land Use Plan. Creating a more detailed 
system of protection tailored specifically to this heritage 
asset, its natural values and its location within the urban 
fabric, is a legally defined, integrated method of protecting 
sites of special significance. One example of a historic 
complex afforded wide-ranging protection is the Old Town 
in Kraków, for which the Kraków Old Town Cultural Park 
protection plan was formulated, and which is protected 
by the provisions of the Act on the Protection and 
Guardianship of Monuments and by its status as a Historic 
Monument and as a UNESCO World Heritage Site 
(Myczkowski 2015: 60–61). Another means of protection 
specified in the Act on the Protection and Guardianship 
of Monuments is the designation of heritage assets as 
Historic Monuments. The list of 60 designated monuments 
includes Srebrna Góra Fortress. It seems that this is also 
an option for Wisłoujście Fortress. It is a project which 
will require many successive years of implementation, 
the involvement of an interdisciplinary team of specialists 
and huge financial expenditure, which will be needed 
both to carry out redevelopment work and for ongoing 
maintenance. In the future Wisłoujście Fortress will be 
made fully accessible to the public. Raising awareness 
of this heritage asset among the local community and 
tourists will enable it to operate more effectively in the city 
of Gdańsk’s politico-economic environment. This may in 
turn help to solve numerous problems faced by the Gdańsk 
History Museum in fulfilling its mission to protect and 
preserve the cultural heritage. 
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Perspektywy badań 
Twierdzy Wisłoujście 

Zaprezentowane wyniki badań archeologiczno-ar-
chitektonicznych, prowadzonych w latach 2013–2014, 
stanowią przyczynek do dalszych studiów dotyczących 
dziejów Twierdzy Wisłoujście i jej mieszkańców. W nie-
spełna półtora roku po ukończeniu drugiego sezonu 
prac wykopaliskowych prowadzonych przez Instytut Ar-
cheologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum 
Historyczne Miasta Gdańska oraz Politechnikę Gdańską 
przedstawiliśmy pełne wyniki badań oraz źródła ru-
chome pozyskane w ich efekcie. W oparciu o wykona-
ną, wstępną syntezę dotychczasowych zasobów danych 
wyznaczyliśmy wciąż jeszcze szerokie zakresy dalszych 
studiów. Wśród nich płaszczyzną wymagającą dalszych 
intensywnych poszukiwań są analizy źródeł historycz-
nych, stanowiących istotne uzupełnienie interpretacji 
wyników badań archeologicznych. Na obecnym etapie 
ustaliliśmy potencjał zasobów archiwalnych dotyczą-
cych Twierdzy Wisłoujście, jednak zapoznanie się ze 
wszystkimi dokumentami wymaga dalszych prac. Pomi-
mo dobrej znajomości ogólnych dziejów Twierdzy wciąż 
jeszcze nie ustalono precyzyjnej chronologii poszczegól-
nych obiektów całego założenia obronnego. Nieznana 
jest również szczegółowa historia kaplicy, a następnie 
kościoła pw. św. Olafa. Weryfikacja poprzez badania 
archeologiczne często nieprecyzyjnych informacji archi-
walnych dotyczących lokalizacji kościoła p.w. św. Ola-
fa stwarza perspektywy uporządkowania tych danych. 
Kolejnymi działaniami składającymi się na porządko-
wanie i pozyskiwanie nowych informacji o obiekcie są 
badania architektoniczne, prowadzone łącznie z praca-
mi wykopaliskowymi. Dotychczasowe wstępne badania 
architektoniczne rozpoczęliśmy od nierozpoznawanych 
do tej pory szczegółowo pomieszczeń kamienic wokół 
Wieńca oraz samego Wieńca Fortu Carré. W dwóch 
pierwszych sezonach badawczych, prowadzonych przez 
Uniwersytet Gdański wspólnie z Politechniką Gdańską 
oraz Muzeum Historycznym Miasta Gdańska, zapo-
czątkowaliśmy problematykę związaną z odtworzeniem 
pierwotnych wnętrz kamienic wokół Wieńca, zwracając 
uwagę na kwestie ich konstrukcji, komunikacji oraz sys-
temu ogrzewania i osprzętu stanowiącego XVII-wieczne 
wyposażenie. Wciąż otwartym i bardzo szerokim zagad-
nieniem jest zagospodarowanie Szańca Wschodniego 
na przestrzeni wieków. Jako pierwszy zespół naukowy  

Perspectives for further investigation 
of the Wisłoujście Fortress

Results of archaeological and architectural 
investigation conducted in 2013–2014 contribute 
to further studies on the history of the Wisłoujście 
Fortress and its residents. In less than a year and 
a half after finishing the second season of excavations  
carried out by the Institute of Archaeology and 
Ethnology of the University of Gdańsk, Historical 
Museum of Gdańsk and Gdańsk University of 
Technology we presented full results of research 
and finds obtained from excavations. Basing on the 
preliminary synthesis of the existing data resources 
we set a wide range for further study. Among them 
the field which still requires intensive research 
is the analysis of historical sources which are the 
essential complement to the interpretation of the 
results of archaeological research. At this stage we 
have determined the resources’ archival potential 
concerning the Wisłoujście Fortress, however, 
familiarization with all the documents requires 
further work. Although the general history of the 
Fortress is quite well known, the precise chronology 
of various objects around the defense structure is 
still not fully established. The detailed history of 
the chapel and St. Olaf’s church is not fully known 
either. Verification by archaeological research of often 
inaccurate archival information about the location 
of the church creates prospects for organizing the 
data. Other activities that make up the organizing 
and gaining new information about the object is the 
architectural research conducted jointly with the 
excavations. The preliminary architectural study 
conducted so far started from unrecognized to date 
details of rooms of tenement houses around the 
Ring and of Fort Carré. During the first two seasons 
of research conducted by the University of Gdańsk, 
together with Gdańsk University of Technology 
and the Gdańsk History Museum we initiated 
work on the issues related to the restoration of the 
original interiors of houses around the Ring, paying 
attention to details of design, communication and 
heating systems and equipment constituting the 
17th century furnishings. The development of the 
East Lair over the centuries is still an open and very 
broad issue. We are the first research team in the 
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w historii Twierdzy podjęliśmy badania tego obszaru. 
Wstępnie rozpoznaliśmy konstrukcje i formy zabudowy 
zlokalizowanej w obrębie Bastionu Świński Łeb, jednak 
aby uzyskać pełniejszy obraz dziejów tego założenia, 
należy kontynuować działania badawcze. Ważnym ce-
lem podjętych prac wykopaliskowych jest wykorzysta-
nie uzyskanych wyników do tworzenia i aktualizowania 
koncepcji zagospodarowania Twierdzy Wisłoujście przez 
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. Część odsłonię-
tych podczas badań pozostałości budynków posiada wa-
lory ekspozycyjne i po poddaniu zabiegom konserwator-
skim mogą one wzbogacić atrakcyjność całego założenia. 

Twierdza Wisłoujście jest niezwykłym obiektem, 
który każdego roku swoimi nowymi odsłonami zdoby-
wa serca wielu badaczy, entuzjastów fortyfikacji czy po 
prostu odwiedzających to miejsce. 

Zapraszamy 

history of the Fortress that made a survey of the area.  
We have pre-recognized the structures and forms 
of buildings located within the Pig’s Head Bastion. 
In order to obtain a more complete picture of the 
history of this structure, research activities should be 
continued. An important objective of the excavation 
work undertaken is to use the results to create and 
update the development concept of the Wisłoujście 
Fortress by Gdańsk History Museum. Some of the 
buildings exposed during research have exhibition 
qualities which, after proper conservation work, 
can enhance the attractiveness of the whole project. 
The Wisłoujście Fortress, with its new discoveries, 
is an unusual object which wins the hearts of many 
scholars, fortifications enthusiasts or just people 
visiting the premises.

We kindly invite you to visit the place


