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MonuMenta archaeologica BarBarica, SerieS geMina, toMuS ii

Łódź-Warszawa 2010 

Stanowisko nr 1 w Kręcieszkach, gm. Bedlno, pow. 
Kutno, woj. łódzkie zostało odkryte przez miejscowe-
go rolnika Jana Olejniczka w trakcie prac polowych 
w 1985 roku. Znalezisko, w postaci jednej popielnicy 
kultury pomorskiej, zostało zgłoszone do Muzeum 
Regionalnego w Kutnie.

Położone jest ono około 15 km od Kutna, w gminie 
Bedlno (dawne województwo płockie) (Ryc. 1), przy 

drodze A 2 ( w kierunku Warszawy), na piaszczystym, 
słabo widocznym wzniesieniu (Ryc. 2). Obszar stano-
wiska leży na Równinie Kutnowskiej przynależnej do 
Niziny Środkowomazowieckiej (J. Kondracki 1978, 
316–318). Obecnie jest to teren całkowicie objęty 
uprawami rolnymi. Z informacji uzyskanych od miej-
scowej ludności wynika, że obszar ten do II wojny 
światowej częściowo był zalesiony, co prawdopodob-

mariusz rychter

elementy konstrukcyjne domu „ryglowego” z okresu wpływów rzymskich 
odkrytego na stanowisku nr 1w kręcieszkach

Ryc. 1. Lokalizacja stanowiska
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nie przyczyniło się do uchronienia występujących tam 
grobów skrzynkowych kultury pomorskiej przed de-
wastacją.

Po wspomnianym zgłoszeniu, w wyniku interwencji 
konserwatorskiej, jesienią 1987 roku przystąpiono do 
badań ratowniczych. Odkryto wówczas nienaruszony 
grób skrzynkowy kultury pomorskiej oznaczony nu-
merem 1 oraz silnie zniszczony skutkiem prac polo-
wych grób nr 2. Wiosną 1988 roku wznowiono badania. 
Były one prowadzone przy współudziale członków 
Koła Naukowego Studentów Katedry Archeologii 
Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie prac odkryto, 
częściowo naruszony, grób skrzynkowy oznaczony 
numerem 3. Później, na długi okres czasu, badania 
zawieszono. Po siedemnastu latach, w 2005 roku, 
powrócono do penetracji archeologicznej na obszarze, 
jak się później okazało, wielokulturowego stanowiska 
w Kręcieszkach.

Do tej pory odbyły się dwa sezony badawcze w la-
tach osiemdziesiątych ubiegłego wieku oraz trzy 
w latach 2005–2007. Stanowisko, początkowo okre-
ślane jako monokulturowe cmentrzysko ludności 
kultury pomorskiej z grobami skrzynkowymi datowa-
nymi na okres halsztacki D i wczesny okres lateński, 
okazało się być stanowiskiem wielokulturowym.

Badania wykazały istnienie trzech faz zasiedlenia 
tego stanowiska. Pierwsza faza wiąże się z ludnością 

kultury łużyckiej. Stwierdzono występowanie obiek-
tów, będących częścią osady ludności tej kultury, 
w postaci jam zasobowych, palenisk, jak i prawdopo-
dobnie budynków mieszkalnych. Licznie występowa-
ła ceramika i materiał krzemienny datowany na IV/V 
okres epoki brązu.

Kolejny etap zasiedlenia tego terenu wiąże się z lud-
nością kultury pomorskiej. Śladem bytności ludności 
tej kultury na stanowisku nr 1 w Kręcieszkach są od-
kryte w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku trzy 
groby skrzynkowe, które już zostały wstępnie opubli-
kowane (I. Jadczykowa 1995, M. Rychter, S. Stasiak 
2006-2007) oraz trzy groby podkloszowe tej kultury, 
na które natrafiono w sezonie badawczym w roku 2007.

Ostatni etap zasiedlenia tego stanowiska wiąże się z 
ludnością kultury przeworskiej. W dwóch wykopach 
znaleziono relikty domu oraz liczne fragmenty cerami-
ki, jak również ciężarek tkacki. Relikt tej osady wstęp-
nie datujemy na fazy B1–B2 okresu wpływów rzymskich.

Ponadto na stanowisku tym epizodycznie wystąpiły 
ślady osadnictwa nowożytnego w postaci wyeksplo-
rowanego fragmentarycznie w 1987 roku obiektu i 
znalezionych dwóch całych naczyń nowożytnych, 
odkrytych bez wyraźnie rysującego się kontekstu ar-
cheologicznego, a datowanych na XVII/XVIII w.

Należy zaznaczyć, że obiekty, poza dwoma grobami 
kultury pomorskiej, były nienaruszone. Brak było 

Ryc. 2. Zdjęcie lotnicze okolic 
stanowiska
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nowożytnych wkopów, jak również żaden obiekt kul-
turowy nie był zniszczony przez obiekty młodszych 
kultur. Przez to, jak do tej pory, sytuacja na tym stano-
wisku jest jasna i klarowna. Część północną i częścio-
wo centralną tego stanowiska zajmowała kultura łu-
życka. W centrum znajdowały się groby skrzynkowe 
kultury pomorskiej. Natomiast groby podkloszowe tej 
kultury i osadnictwo kultury przeworskiej lokowały 
się w części południowo-zachodniej.

Na pozostałości osadnictwa ludności kultury prze-
worskiej natrafiono podczas badań w 2005 roku. 
Znaleziono wówczas „gniazdo” polepy, ciężarek tkac-
ki i nieliczną ceramikę, którą datowano wstępnie na 
fazy B1-B2 okresu wpływów rzymskich.

Kolejne pozostałości po osadzie znaleziono w roku 
następnym. Był to fragment chałupy (Ryc. 3), którego 
wyeksplorowana część miała wymiary 4×2 m. Jak 
widać, był to obiekt dużych rozmiarów. Na jego relikt 
składała się warstwa bardzo silnie zbitej, przepalonej 

polepy o miąższości około 20 cm. Pod północno-za-
chodnim narożnikiem chałupy natrafiono na pozosta-
łości, prawdopodobnie małej piwniczki o średnicy 
około 50 cm i głębokości 30 cm (obiekt nr 22, Ryc. 3). 
Pozostałością po niej było gniazdo silnie przepalonej 
polepy zawierające, obok polepy, także fragmenty 
naczynia oraz wapna. Prawdopodobnie było to miejsce 
do przechowywania naczynia z wapnem. W wypełnisku 
tego obiektu natrafiono również na kostkę, najprawdo-
podobniej zwierzęcą. Daniel Makowiecki wykonujący 
analizę szczątków kostnych z tego stanowiska określił, 
że była ona poddana działaniu temperatury powyżej 
1000°C. Być może jest to efekt pożaru chałupy.

W sezonie badawczym w 2007 roku natrafiono na 
kolejny fragment tej samej chałupy (Ryc. 4). Tym ra-
zem uchwycono jej południowo-wschodni narożnik. 
Pozostałością po niej były dwie warstwy polepy. Frag-
menty silniej przepalone zalegały w stropie obiektu, 
natomiast polepa poddana słabszemu działaniu tempe-

Ryc. 3. Rzut i profil reliktu chałupy i piwniczki odkryte w 2006 
roku (wyk. A. Strugalski). 

a – polepa dość silnie przepalona; b – polepa intensywnym 
przepalona; c – polepa silnie przepalona; d – polepa słabo 

przepalona; e – kamień; f – calec/piasek
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ratury znajdowała się w jego spągu. Łączna miąższość 
obu warstw polepy to około 25 cm. Wymiary odkrytej 
tej części chałupy to 2,1 m×0,7 m. W przybliżeniu 
obiekt ten miałby wymiary 4,7×4,1 m. Jak widać, 
było to domostwo dużych rozmiarów. 

Zarówno w części odkrytej w 2006 roku, jak i w po-
chodzących z 2007 brak było śladów dołków posłupo-
wych. Może to sugerować wybranie konstrukcji ramo-
wej do budowy domów na tym stanowisku. Posłużenie 
się tego typu rozwiązaniem było prawdopodobnie 
celowym zabiegiem budowniczych ze względu na 
podłoże, na którym ten obiekt posadowiono. W tej 
części stanowiska, w przeciwieństwie do pozostałej, 
gdzie zalegały piaski, znajdowały się bardzo silnie 
związane warstwy żwirowe, w których wykopanie 
dołu pod słup było bardzo trudne, a usiłowanie jego 
wykonania wiązałoby się z powstaniem wybierzyska 
o dużej kubaturze. Wybranie pod zasiedlenie obszaru 
na słabym, żwirowym wyniesieniu było również celo-
wym zabiegiem. Warstwy żwiru stanowiły doskonałą 
warstwę drenażu odprowadzającego wodę z obszaru 
osady na niżej położone tereny, a jednocześnie zapew-

niały doskonałą stabilizację dużym konstrukcjom 
drewnianym na nich posadowionym.

Po domu pozostały warstwy przepalonej polepy. 
Łącznie zainwentaryzowano, z dotychczas przebada-
nych dwóch reliktów chałup, 30 kg polepy. Praktycz-
nie nie występowała ona poza obiektami. Podczas 
pożaru domu, polepa ta uległa silnemu przepaleniu. 
Dzięki temu utrwaliły się w niej liczne odciski elemen-
tów drewnianych konstrukcji. Były one widoczne na 
bardzo licznych fragmentach polepy, jednakże w ośmiu 
przypadkach są one szczególnie czytelne. Glina do 
wykonania polepy na ściany była schudzana prawdo-
podobnie sieczką, o czym świadczą liczne odciski traw, 
bądź też słomy. Jest to celowy zabieg mający na celu 
uzyskanie odpowiedniej struktury gliny po nałożeniu 
jej na drewniany szkielet i poddaniu warunkom atmos-
ferycznym. Zapobiega to zbyt intensywnemu skurczo-
wi gliny po wyschnięciu, poprawia izolację cieplną 
oraz przeciwdziała powstawaniu szpar i rozstępów. 

Do analizy elementów konstrukcyjnych domostw 
pochodzących z tego stanowiska wybrano właśnie tych 
osiem wyselekcjonowanych fragmentów.

Ryc. 4. Profile reliktu chałupy odkrytego w 2007 roku 
(wyk. A. Strugalski). 

a – polepa dość silnie przepalona; b – polepa intensywnym 
przepalona; c – humus; d – kamień; e – calec/piasek
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Ryc. 5. Fragmenty polepy o numerach od 1 do 5 (wyk. J. Bikiewicz, M. Rychter)
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Fragment nr 1 (Ryc. 5:1), o wadze 450 g i wymiarach 
85×122×55 mm, jest elementem średnio wypalonym 
i stanowi pozostałość po oblepieniu gliną elementu 
narożnikowego domu. Część zewnętrzna jest ukształ-
towana trójkątnie i nosi ślady starannego wygładzania. 
Widoczne są na niej także dwa równoległe do siebie 
ślady po palcach. Część wewnętrzna tego fragmentu 
jest odciskiem pionowego elementu konstrukcyjnego 
o przekroju kwadratowym, bądź też prostokątnym. Ma 
on powierzchnię stosunkowo gładką, z bardzo słabym 
zarysem słojów, prawdopodobnie dartego drewna. 
W jednej części odcisnął się także element, który mo-
że być wiórem powstającym podczas darcia drewna. 
Fragment ten przekazano do analizy na przynależność 
gatunkową drewna, którego słoje były słabo czytelne. 
Niestety, nie udało się określić gatunku drewna, z któ-
rego wykonano pionowy słup. Dokonująca analizy 
Maria Michniewicz określiła jedynie, że było to drze-
wo iglaste.

Fragment nr 2 (Ryc. 5:2), o wadze 420 g i wymiarach 
90×140×40 mm, jest elementem średnio wypalonym. 
Stanowi zewnętrzną część ściany budynku. Strona 
zewnętrzna tego fragmentu jest już mniej starannie 
wygładzona niż poprzedniego fragmentu i prawdopo-
dobnie pochodzi ze środkowych partii ściany. Strona 
wewnętrzna polepy posiada odciski 5 żerdzi pocho-
dzących prawdopodobnie ze szkieletu wypełniającego 
konstrukcję drewnianą budynku. Średnice tych żerdzi 
wynoszą: 8, 10, 14, 9 i 15 mm. Poza jednym, wszyst-
kie żerdki w odciśniętym fragmencie są proste.

Fragment nr 3 (Ryc. 5:3), o wadze 400 g i wymiarach 
105×130×44 mm, jest elementem mocno wypalonym. 
Prawdopodobnie pochodzi z podłogi budynku. Dwie 

prostopadłe do siebie zewnętrzne ścianki polepy są 
wygładzone, przy czym jedna bardziej starannie niż 
druga. Po wewnętrznej stronie fragmentu polepy wi-
doczne są odciski ćwierć, bądź też półokrąglaków. 
Strzałka zachowanego narożnikowego półokrąglaka 
wynosi 90 mm. Do poprzedniego elementu drewniane-
go dochodził również drugi półokrąglak, niestety o nie-
znanej średnicy. Odciśnięte smugi świadczą o tym, że 
prawdopodobnie obydwa były okorowane i obciosane.

Fragment nr 4 (Ryc. 5:4), o wadze 100 g i wymiarach 
45×70×40 mm, jest dość mocno wypalony. Pochodzi 
prawdopodobnie z wnętrza konstrukcji budynku. Od-
cisnął się w nim fragment żerdki o średnicy prawdo-
podobnie 17 mm, przy czym widać, że glina nie 
obejmowała całości żerdki. Prawdopodobnie już po 
nałożeniu gliny na żerdkę drewno się dokształciło 
i powstała pustka powietrzna wewnątrz ściany.

Fragment nr 5 (Ryc. 5:5). Waga 80 g. Wymiary: 
55×70×25 mm. Stanowił część zewnętrzną ściany, co 
sugeruje obmazywanie. Po wewnętrznej stronie odcisnął 
się jedynie jeden fragment żerdzi o średnicy 14 mm.

Fragment nr 6 (Ryc. 6:1) o wadze 20 g. Wymiary: 
40×48×32 mm. Stanowił część zewnętrzną ściany, co, 
podobnie jak poprzednio, sugeruje staranne obmazy-
wanie. Wewnątrz odcisnęły się dwa fragmenty żerdzi, 
jedna o średnicy 12, druga 14 mm. Podobnie jak 
w przypadku fragmentu nr 4, prawdopodobnie drewno 
już po nałożeniu gliny się odkształciło, co sugeruje 
elipsoidalny negatyw.

Fragment nr 7 (Ryc. 6:2). Waga 180 g. Wymiary: 
70×78×40 mm. Stanowi część zewnętrzną ściany. 
Strona zewnętrzna średnio wygładzona. Wewnątrz 
odcisnęły się 3 żerdzie wypełniające konstrukcję drew-

Ryc. 6. Fragmenty polepy 
numerach od 6 do 8 (wyk. 
J. Bikiewicz, M. Rychter)
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nianą. Jedna o średnicy 10, druga o średnicy 8 mm. 
Żerdka o mniejszej średnicy położona była pod kątem. 
Natomiast druga z nich odkształciła się już po nałoże-
niu gliny, co widoczne jest w elipsoidalnym kształcie 
negatywu, jak i po smugach na glinie powstałych 
podczas odkształcania.

Fragment nr 8 (Ryc. 6:3). Waga 80 g. Wymiary 
60×65×35 mm. Dość dobrze wypalony. Nie zawiera 
śladów domieszki schudzającej. Widać na nim odcisk 
żerdki o średnicy około 15 mm ze względu na to, że 
oblepiająca ją glina się odkształciła.

Ponieważ polepa do tej pory nie była materiałem 
datującym stanowiska archeologiczne, a ceramika 
z okresu rzymskiego występująca w Kręcieszkach 
była mało charakterystyczna, poddano jeden fragment 

polepy i jeden fragment ceramiki z okresu rzymskiego 
datowaniu metodą termoluminescencyjną. Badania 
wykonał Jarosław Kusiak z Zakładu Geografii Fizycz-
nej i Paleogeografii Instytutu Nauk o Ziemi UMCS 
w Lublinie.

Próbka nr 4365 to naczynie kultury pomorskiej. 
Natomiast próbka 4387 (polepa) oraz próbka 4388 
(naczynie) pochodzą z okresu wpływów rzymskich. 
Jak widać datowanie polepy i ceramiki jest dość zbli-
żone i oscyluje wokół przyjętej na podstawie stylisty-
ki i morfologii ceramiki fazy B1–B2 okresu wpływów 
rzymskich, bądź też może je przesuwać na fazę B2/C1.

Po raz pierwszy zdecydowano się na datowanie 
obiektu metodą termoluminescencyjną, gdzie za ma-
teriał datujący posłużyły fragmenty przepalonej pole-

Nr Ryc. Waga Wymiary 
w mm

Opis

1 6 450 g 85×122×55 Pozostałość po oblepieniu gliną elementu narożnikowego domu. Część zewnętrzna 
ukształtowana trójkątnie. Ślady starannego wygładzania. Część wewnętrzna jest odciskiem 
pionowego elementu konstrukcyjnego o przekroju kwadratowym lub prostokątnym. 
Powierzchnia stosunkowo gładka z bardzo słabym zarysem słojów, prawdopodobnie 
dartego drewna. Słup, którego słoje się odcisnęły, pochodził z drzewa iglastego.

2 7 420 g 90×140×40 Zewnętrzna część ściany budynku. Strona zewnętrzna fragmentu wygładzona. Strona 
wewnętrzna posiada odciski 5 żerdzi pochodzących ze szkieletu wypełniającego 
konstrukcję drewnianą budynku. Średnice żerdzi: 8, 10, 14, 9 i 15 mm. Prawdopodobnie 
żerdki wypełnienia konstrukcji ścian były zamocowane horyzontalnie.

3 8 400 g 105×130×44 Pochodzi prawdopodobnie z podłogi budynku. Dwie prostopadłe do siebie zewnętrzne 
ścianki polepy są wygładzone. Po wewnętrznej stronie fragmentu polepy widoczne są 
odciski półokrąglaków. Strzałka narożnikowego półokrąglaka wynosi 90 mm. Do niego 
dochodził również drugi półokrąglak o nieznanej średnicy. Odciśnięte smugi świadczą 
o tym, że obydwa były okorowane i obciosane.

4 9 100 g 45×70×40 Pochodzi z wnętrza konstrukcji budynku. Odcisnął się w nim fragment żerdki o średnicy 
około 17 mm. Prawdopodobnie już po nałożeniu gliny na żerdkę drewno się dokształciło 
i powstała pustka powietrzna wewnątrz ściany.

5 10 80 g 55×70×25 Stanowi część zewnętrzną ściany, co sugeruje obmazywanie. Po wewnętrznej stronie 
odcisnął się jedynie jeden fragment żerdzi o średnicy 14 mm.

6 11 20 g 40×48×32 Stanowi część zewnętrzną ściany. Wewnątrz odcisnęły się dwa fragmenty żerdzi, jedna 
o średnicy 12, druga 14 mm. Drewno, już po nałożeniu gliny, się odkształciło.

7 12 180 g 70×78×40 Stanowi część zewnętrzną ściany. Strona zewnętrzna była wygładzona. Wewnątrz odcisnęły 
się 3 żerdzie wypełniające konstrukcję drewnianą. Jedna o średnicy 10, druga 8 mm.

8 13 80 g 60×65×35 Nie zawiera śladów domieszki schudzającej. Widać na nim odcisk żerdki o średnicy 
około 15 mm.

Zestawienie tabelaryczne fragmentów polepy

Wyniki datowania termo lumi-
nes cencyjnego

Numer 
próbki

Numer lab. 
Lub-

 Dawka roczna
DR (Gy/ka)

Dawka archeologiczna AD 
(Gy)

Wiek TL
BP (lata)

Garnek 4365 4,59 ± 0,24 11,38 ± 0,57 2480 ± 180 lat
Polepa 4387 2,71 ± 0,14 4,82 ± 0,24 1779 ± 128 lat
Garnek 4388 4,99 ± 0,23 8,51 ± 0,43 1711 ± 117 lat
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py. Jak się okazało, jest to równie dobry datownik jak 
ceramika (J. Kusiak, M. Łańczot, T. Dziekoński, 
M. Ry chter 2009, 166).

Odkryte fragmenty domu nie pozwalają na szcze-
gółową rekonstrukcję jego pierwotnego wyglądu. 
Jednakże odkryte bogactwo polepy (30 kg) i odcisków 
na niej zachowanych pozwala na hipotetyczne odtwo-
rzenie konstrukcji domu powstałego w okresie wpły-
wów rzymskich na stanowisku nr 1 w Kręcieszkach.

Brak dołków posłupowych sugeruje nam wybranie 
jakiejś konstrukcji ramowej do budowy tych domów. 
Można przyjąć założenie, że nie ocalały. Jednakże za-
chowały się sporych rozmiarów zagłębione obiekty, 
w których znaleziono ceramikę oraz piwniczka pod 
jednym z domów. Wykonano je przecież w tym samym 
żwirowo-gliniastym gruncie. Dziwne byłoby zachowa-
nie jednych zagłębień, natomiast zanik dołków posłu-
powych. Jak już pisałem podłoże, na którym posado-
wiono domostwa, to grube warstwy gliniastego żwiru, 
w który bardzo trudno się zagłębić. Jednakże na stan. 3, 
w Rawie Mazowieckiej (J. Skowron, 2006) wystąpiło 
również żwirowo-gliniaste podłoże. Tam jednak dołki 
posłupowe doskonale się zachowały i stanowią podsta-
wę do rekonstrukcji zarysów domów (J. Skowron 2006).

Jakie elementy konstrukcyjne odcisnęły się na po-
lepie z chałup przeworskich na stanowisku w Kręciesz-
kach (?) Jeden odcisk narożnikowego słupa o przekroju 
kwadratowym, bądź też prostokątnym. Jeden odcisk ze 
śladami półokrąglaków oraz bardzo liczne odciski żer-
dzi o średnicy nieprzekraczającej 14 mm, z racji swej 
grubości, nie mogą stanowić elementu konstrukcyjnego. 

Brak śladów odcisków plecionki zdaje się wykluczać 
jej zastosowanie do wypełnienia ścian. Wypełnienie 

ścian plecionką sugeruje I. Jadczykowa (I. Jadczykowa. 
1983, 197–198). Znane jest ono też z warsztatu nr 1, 
ze stanowiska Rawa Mazowiecka stan. 3 (J. Skowron 
2006, 354) czy w Wólce Łasieckiej (W. Bender, B. Ba-
rankiewicz 1962, 21). Podobnie zastosowanie plecion-
ki na osadzie kultury wielbarskiej w Stroszkach suge-
ruje Alicja Gałęzowska (A. Gałęzowska 2004, 308). 
Brak również przesłanek, aby do budowy tych domów 
zastosowano konstrukcję sumikowo-łątkowa. Duża 
z kolei ilość polepy, jak i odciski na niej uwiecznione 
absolutnie wykluczają konstrukcję zrębową, obcą 
zresztą kulturze przeworskiej.

Wydaje się, że mamy tu do czynienia z ryglowym 
systemem konstrukcyjnym zwanym też szachulcem. 
Konstrukcja ta, oparta na drewnianym szkielecie, 
a wypełniona cegłami z suszonej gliny pojawiła się po 
raz pierwszy w anatolijskiej osadzie w Çatal Hüyük 
(M. Tobolczyk 2000, 129, ryc. 95) datowanej na 6000– 
–5900 r. p.n.e.

Bliższe temu okresowi, jak i miejscu jest wyobra-
żenie podobnego typu konstrukcji na popielnicy dom-
kowej kultury pomorskiej, znalezionej w miejscowości 
Obliwice na Pomorzu Gdańskim (F. Behn 1928, 20; 
1924). Wprawdzie O. Büchsenschütz interpretuje ją 
jako wyobrażenie spichlerza (O. Büschenschütz 1990, 
301), co jednak nie wyklucza zastosowania konstruk-
cji ryglowej do budowy domu. Büscheschütz stawia 
też pod znakiem zapytania zastosowanie tego typu 
konstrukcji. Niemniej jednak wydaje się, że Behn dość 
dokładnie odzwierciedlił wyobrażenie konstrukcji 
ryglowej (szachulcowej).

Zagadnieniem występowania w okresie wpływów 
rzymskich konstrukcji ryglowej zwanej szachulcem 

Ryc. 7. Proces powstawania chałupy 
typu ryglowego (Zdjęcie wykonane 
na warsztatach Międzynarodowej 
Konferencji Budownictwa Ryg lo-

we go ANTIKON 2009
wyk. M. Rychter)
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zajmuje się W. Haio Zimmmermann (W. H. Zimmer-
mann 1998, s. 68). Znana była ona w samym Rzymie, 
natomiast na obszarze Dolnych Niemiec była stosowa-
na w budowlach halowych. Znamy ją także z Jutlandii, 
gdzie wiązana jest z budowlami słupowymi. W sumie 
szachulec pradziejowy jest mało rozpoznawalny.

Konstrukcja ta rozwijała się głównie w średniowie-
czu i początkach nowożytności. Obecnie znana jest 
z analogii etnograficznych jako ściana wałkowa, pole-
piana (G. Ciołek 1984, ryc 163). G. Ciołek podaje 
tutaj przykład z Pomorza z Brodnicy Górnej. Przykład 
powstawania tego typu budowli patrz Ryc. 7.

Biorąc pod uwagę dość szerokie rozpowszechnienie 
tego typu konstrukcji, wydaje się bardzo możliwe, że 
w przypadku domu kultury przeworskiej znalezionego 
w Kręcieszkach na stanowisku 1 zastosowano podob-
ne rozwiązanie.

Mgr Mariusz Rychter
Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
Uniwersytecka 3
PL 90-137 Łódź
mariusz-rychter@wp.pl
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