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Wstęp

Prezentowana przez Muzeum ArcheologicznoHistoryczne w Stargardzie 
wystawa czasowa Pobite gary jest doskonałą okazją do przedstawienia zwiedza‐
jącym zabytków oczami archeologa. Niekompletne naczynia, niezbyt cenne pod 
względem surowca, z którego zostały wykonane, jednak z punktu widzenia bada
czy stanowią bogate źródło wiedzy o ich właścicielach i wytwórcach. Szeroka 
gama form i kolorów sprawia, że choć w większości były to przedmioty codzien‐
nego użytku, dziś patrzymy na nie jak na małe dzieła sztuki, które trafiały
na stargardzkie stoły nawet z najdalszych zakątków świata.

Organizacja tej ekspozycji daje możliwość zaprezentowania szerszemu 
gronu odbiorców nigdy wcześniej niepokazywanych materiałów wyko
paliskowych. Wszystkie zostały odkryte na terenie miasta przez pracowników
Działu Archeologii MAH w Stargardzie w ciągu ostatnich 20 lat. Na wystawie 
Pobite gary można zobaczyć 90 zabytków pochodzących z okresu od końca
XIV wieku po XIX stulecie.

Po raz pierwszy przedstawiane są w naszym muzeum fragmenty ceramicz‐
nych przedmiotów, uważane za niewystawowe, jednak mające wielką wartość 
merytoryczną. To o nich powstają prace badawcze, dzięki którym historia Star‐
gardu wprowadzona została do obiegu naukowego i zajmuje swoje miejsce
na europejskiej mapie ośrodków skupiających swoje zainteresowania  wokół arche‐
ologii miast.

Oddajemy w Państwa ręce pierwszą cyfrową i darmową publikację,
która z powodzeniem może posłużyć jako skrócony przewodnik po wystawie.
Tym samym Muzeum ArcheologicznoHistoryczne w Stargardzie, wychodząc 
naprzeciw nowym trendom w dziedzinie prezentacji zbiorów, dołącza do grona
instytucji skutecznie godzących tradycyjne metody wystawiennicze
ze współczesnymi rozwiązaniami technologicznymi.

Na końcu chcielibyśmy jeszcze podziękować wszystkim osobom, dzięki 
którym ekspozycja Pobite gary mogła powstać. Dziękujemy za wsparcie mery
toryczne oraz techniczne.

Mateusz Szeremeta i Iwona Wojciechowska
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Nie wszyscy jesteśmy z tej samej gliny

Kamionka

Naczynia wyrabiane z tłustych, plastycznych glin niewystępujących
na każdym terenie. Wyroby te wypalane były w bardzo wysokiej temperaturze 
(12001400°C), dzięki czemu powierzchnia pojemników jest mocno spieczona,
co zmniejsza ich przesiąkliwość. Dlatego też naczynia kamionkowe idealnie 
nadawały się do przechowywania płynów.

Najpopularniejszymi formami kamionkowymi są dzbany i kufle, często 
bardzo dekoracyjne i kolorowe (przede wszystkim malowane błękitem 
kobaltowym i fioletem manganowym).

Na Pomorzu Zachodnim produktów takich nie wyrabiano, a sprowadzano
je z innych ośrodków – przede wszystkim z terenów niemieckich – już od XIII w.

Porcelana

Wyroby porcelanowe powstają z mieszanki glinki kaolinowej, kwarcu 
i skalenia. Naczynia tego typu pochodzą z Chin i pierwsze powstały już w VII w. 
Porcelana jest delikatna i krucha, ale przy tym odporna na wysokie temperatury. 
Charakteryzuje się prześwitującym, nieprzepuszczalnym czerepem, bogactwem 
form i barw.

Chińska porcelana znana była w Europie już w XV stuleciu, jednak dopiero 
w XVII w., dzięki ożywionym kontaktom handlowym, zaczęła docierać do Starego 
Kontynentu w większych ilościach i szybko stała się obiektem pożądania.

Wielowiekowa tradycja jej produkcji była pilnie strzeżoną tajemnicą 
Chińczyków, dlatego też panujące dwory europejskie zatrudniały rzeszę alche
mików, którzy mieli odkryć ten sekret. W 1709 r. udało się to na dworze saksoń
skim Janowi Fryderykowi Böttgerowi, co dało początek europejskiej porcelanie 
(m.in. Manufakturze Porcelany w Miśni czy późniejszej Królewskiej Manufakturze 
Porcelany w Berlinie).

Fajans

Ze względu na dużą popularność chińskiej porcelany Ming, niderlandzkie 
ośrodki podjęły w XVII w. próbę jej naśladownictwa, co zaowocowało powstaniem 
nowej jakości ceramiki – fajansu.

Europejska imitacja porcelany dalekowschodniej charakteryzuje się jasnym 
czerepem naczynia pokrytym warstwą cynowego lub ołowiowego szkliwa. Barwa 
wyrobów związana jest z wykorzystywaniem do ich produkcji glin o dużej zawar‐
tości wapnia lub połączenia z domieszką kredy pławionej. Ceramikę tę zdobiono 
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bogatą, kolorową malaturą – najczęściej błękitem kobaltowym i fioletem man‐
ganowym.

W XVIII w. fajans holenderski zaczęły naśladować inne ośrodki 
garncarskie, co spowodowało, że tego typu wyroby produkowały nawet lokalne 
garncarnie na Pomorzu.

Stettiner Ware to naczynia imitujące ceramikę niderlandzką, przeznaczone 
dla mniej zamożnych odbiorców i produkowane na terenie północnej Polski,
Pomorza, Danii, południowej Szwecji, Meklemburgii i SzlezwikuHolsztynu
od XVIII do początku XX w. Dodatkowo, w odróżnieniu od fajansu holen
derskiego, wyroby Stettiner Ware szkliwiono tylko z jednej – zewnętrznej – strony.

Ceramika ceglastosiwa

Naczynia, przede wszystkim garnki, wypalane w niekontrolowanej atmos‐
ferze. Charakteryzują się dekorowaniem dookolnymi żłobkami w górnej partii,
angobowaniem rzadką, szlamowaną glinką oraz szerokim taśmowatym uchem za
gniecionym odciskiem palca. Wyroby ceglastosiwe produkowano od ok. 1600 r.
do lat 30.40. XVII w. Pod względem technologicznym wykazują podobieństwo do 
naczyń białoszarych występujących na Pomorzu Gdańskim, ceramiki dolnośląskiej 
oraz odkrytej w Bydgoszczy. Wszystkie trzy typy powstały w tym samym czasie.

Najnowsze badania wskazują, że naczynia ceglastosiwe były podróbką 
tzw. polskiej roboty, czyli ceramiki z okolic Gdańska i Kujaw produkowanej 
w lokalnych garncarniach Pomorza Zachodniego.

Ceramika ceglasta

Przedmioty wykonane z glin żelazistych i wypalane w atmosferze utle
niającej, czyli z dostępem tlenu.  Dzięki tej metodzie czerepy naczyń zachowywały 
swoją ceglastą barwę. W zależności od formy, jak i funkcji, wyroby te były pokry‐
wane szkliwem na obu powierzchniach lub tylko od wewnątrz oraz angobowane. 
Ceramika ceglasta miała bardzo duże zastosowanie w kuchni, ale także jako za
stawa stołowa. Ten drugi rodzaj naczyń bogato zdobiono dekoracją rytą, wypeł
nianą przy pomocy rożka barwną glinką, a także plastycznymi kolorowymi nakład
kami.

Szło tzw. „leśne”

Szkło nieodbarwione o różnej intensywności jasnozielonego koloru, 
produkowane w leśnych hutach szkła. Kolor wynika z zanieczyszczenia masy 
związkami żelaza pochodzącymi przede wszystkim z piasku używanego
w tzw. zestawie szklarskim.
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Cenniejsze niż złoto

Pobite gary… zniszczone, niekompletne, wybrakowane. Wprawdzie ułamki 
nie cieszą oka tak jak całe naczynia, to jednak wśród nich można znaleźć frag‐
menty, które ożywiają serca i umysły archeologów.

Kawałki talerza czy pucharka stają się cenniejsze niż monety i biżuteria. 
Dlaczego? Ponieważ niosą mnóstwo informacji pozwalających na lepsze poznanie 
minionych czasów, ale i przede wszystkim ludzi, którzy niegdyś żyli. Ich upodo
bania, gusta estetyczne, status społeczny… To wszystko można wyczytać 
z ułamków ceramiki.

Różnice w surowcu, technologii wykonania czy dekoracji pozwalają osa
dzić zabytek w przestrzeni i czasie, nawet z dokładnością co do roku.

Pozostałości niektórych naczyń są również śladami kontaktów mieszkańców 
Stargardu z „wielkim światem”.
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Kamionka „grupy Falkego” 
Fragment środkowej partii naczynia kamionkowego, ozdobionego wzorem 

szachownicowym.

Numer inwentarzowy: 9/VII/A/M.
Materiał: glina wypalona na jasnoszaro w temperaturze powyżej 1100°C, 
powierzchnia zewnętrzna pokryta brązową angobą.
Wymiary: wys. 43,5 mm; szer. 26 mm; gr. 4 mm.
Czas i miejsce znalezienia: 2010 r., dawny klasztor augustianóweremitów 
w Stargardzie (współcześnie część kwartału zamkniętego ulicami: Klasztorną, 
Prządki, Wita Stwosza, Portową), warstwa zasypiskowa.
Chronologia: XV w.
Miejsce produkcji: koncepcja, co do miejsca wytwarzania naczyń zdobionych 
charakterystycznym ornamentem stempelkowym, zmieniała się przez ostatnie 100 
lat i wzbudzała wiele kontrowersji. Obecnie naukowcy określają, że ośrodkiem 
wytwórczości był teren historycznych Łużyc np. Zittau (Żytawa) lub Bautzen 
(Budziszyn). W Polsce najwięcej pojemników ze wzorem szachownicowym 
odnajdywanych jest na terenie województw: lubuskiego, dolnośląskiego 
i opolskiego.
Bibliografia: Wojciechowska 2017a.



10

Szkliwiony dzban kamionkowy 
Fragment brzuśca dzbana kamionkowego, jednobarwnie szkliwionego z nakładką 

w postaci krucyfiksu. 

Numer inwentarzowy: 2/J/Kw/M.
Materiał: glina o kremowej barwie wypalona w temperaturze powyżej 1100°C,
na zewnątrz szkliwo zaciekowe w odcieniach brązu, wnętrze – żółte szkliwo.
Wymiary: wys. 74 mm; szer. 66 mm; gr. maks. 9 mm.
Czas i miejsce znalezienia: 2008 r., tzw. kwartał IX (współcześnie kwartał pod 
Centrum Handlowym „Starówka”), zagruzowana piwnica kamienicy.
Chronologia: schyłek XVI  połowa XVII w.
Miejsce produkcji: Niemcy, Saksonia lub Polska, województwo dolnośląskie.
Bibliografia: niepublikowane.
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Dzban kamionkowy 
Fragment brzuśca naczynia kamionkowego z nakładką w kształcie głowy lwa.

Numer inwentarzowy: 43/Sch/28/M/2.
Materiał: glina wypalona na kremowożółto w temperaturze powyżej 1200°C, 
powierzchnia zewnętrzna pokryta tlenkiem kobaltu i szkliwem solnym.
Wymiary: wys. 26 mm; szer. 36,5 mm; gr. maks. 10 mm.
Czas i miejsce znalezienia: 2015 r., tzw. kwartał XXVIII (współcześnie część 
kwartału zamkniętego ulicami: Kuśnierzy, Włosienniczą, nieistniejącym odcinkiem 
Szewskiej oraz od południa miejskim korytem rzeki Iny – Kanałem Młyńskim), 
warstwa jasnego piasku.
Chronologia: połowa XVII w.
Miejsce produkcji: Polska, województwo lubuskie, Trzebiel.
Bibliografia: Wojciechowska 2017b.
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Kufel kamionkowy typu Bienenkorbhumpen
Fragment brzuśca kamionkowego kufla w kształcie ula (niem. Bienenkorbhumpen), 
dekorowanego w dolnej części dookolnymi liniami falistymi, a w centralnej partii 

reliefem z nogami postaci z widocznymi ostrogami. 

Numer inwentarzowy: 18/Sch/28/M/3.
Materiał: glina o kremowej barwie wypalona w temperaturze powyżej 1200°C, 
powierzchnia zewnętrzna pokryta brązową angobą i szkliwem solnym.
Wymiary: wys. 79,5 mm; szer. 39 mm; gr. maks. 7 mm.
Czas i miejsce znalezienia: 2015 r., tzw. kwartał XXVIII (współcześnie część 
kwartału zamkniętego ulicami: Kuśnierzy, Włosienniczą, nieistniejącym odcinkiem 
Szewskiej oraz od południa miejskim korytem rzeki Iny – Kanałem Młyńskim), 
warstwa zasypiskowa.
Chronologia: połowa XVII w. (według analogii 1640/1650).
Miejsce produkcji: Niemcy, Waldenburg. Na waldenburskich wyrobach 
umieszczano sylwetki możnych oraz ówcześnie panujących. Analogiczny pojemnik 
przedstawia pełnoplastyczne wizerunki cesarza Rudolfa II, elektora saskiego 
Augusta i dwóch niezidentyfikowanych z imienia książąt.
Bibliografia: Wojciechowska 2019.
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Owalny dzban kamionkowy 
Fragment brzuśca naczynia kamionkowego z nakładką herbową z przedstawieniem 
dwugłowego orła cesarskiego. Plastyczna dekoracja wzbogacona jest malowaniem 

na niebiesko.

Numer inwentarzowy: 13/Sch/28/M/4, 15/Sch/28/M/37, 16/Sch/28/M/46.
Materiał: glina wypalona na kremowo w temperaturze powyżej 1200°C, 
powierzchnia zewnętrzna ze śladami malowania tlenkiem kobaltu, szkliwo solne.
Wymiary: wys. 65 mm; szer. 60 mm; gr. maks. 4,5 mm.
Czas i miejsce znalezienia: 2015 r., tzw. kwartał XXVIII (współcześnie część 
kwartału zamkniętego ulicami: Kuśnierzy, Włosienniczą, nieistniejącym odcinkiem 
Szewskiej oraz od południa miejskim korytem rzeki Iny – Kanałem Młyńskim), 
bruk kamienny i wypełnisko obiektu ceglanego.
Chronologia: XVII w.
Miejsce produkcji: Niemcy, Waldenburg. 
Bibliografia: Wojciechowska 2019.
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Porcelanowa czarka z okresu dynastii Qing 
Fragment wylewu czarki do picia dekorowanej pod krawędzią wąską bordiurą

z motywem roślinnym.

Numer inwentarzowy: 12/IIa/A/M.
Materiał: glina kaolinowa, skaleń, kwarc, zdobienie tlenkiem kobaltu i czerwieni 
żelazowej, szkliwo.
Wymiary: wys. 20 mm; szer. 23 mm; gr. 2 mm.
Czas i miejsce znalezienia: 20052007 r., dawny klasztor augustianóweremitów 
w Stargardzie (współcześnie część kwartału zamkniętego ulicami: Klasztorną, 
Prządki, Wita Stwosza, Portową), zasypisko gruzowe.
Chronologia: XVIIXVIII w.
Miejsce produkcji: Chiny. 
Bibliografia: Kwiatkowski, Majewski 2016.
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Porcelanowy spodek z okresu dynastii Qing 
Fragment krawędzi spodka w stylu Batavia brown (zewnętrzna część naczynia po‐
kryta brązową angobą i szkliwem), dekorowanego pod wylewem wąską bordiurą
z owalną rezerwą wypełnioną kwiatem oraz kratką. Wnętrze zdobione motywem 

kwiatowym.

Numer inwentarzowy: 59/GM/Kw/M.
Materiał: glina kaolinowa, skaleń, kwarc, zdobienie tlenkiem kobaltu i czerwieni 
żelazowej, brązowa angoba, szkliwo.
Wymiary: wys. 23 mm; szer. 71 mm; gr. maks. 2,5 mm.
Czas i miejsce znalezienia: 2008 r., tzw. kwartał IX (współcześnie kwartał pod 
Centrum Handlowym „Starówka”), studnia.
Chronologia: lata 20.  połowa XVIII w.
Miejsce produkcji: Chiny. 
Bibliografia: niepublikowane.
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Spodek od filiżanki z fajansu delikatnego
Fragment spodka z delikatnego fajansu dekorowanego przy pomocy czarnego dru‐
ku transferowego. Ozdobiony jest przedstawieniem dwóch mężczyzn: na obrzeżu 

sługi oraz w centralnej części arystokraty, nad którym góruje korona drzewa.
Jest to część sceny spożywania herbaty w ogrodzie – Tea Party. 

Numer inwentarzowy: 12/IIa/A/M.
Materiał: glina, transparentne szkliwo ołowiowe, czarny nadruk.
Wymiary: wys. 41 mm; szer. 48 mm; gr. maks. 4,5 mm.
Czas i miejsce znalezienia: 20052007 r., dawny klasztor augustianóweremitów 
w Stargardzie (współcześnie część kwartału zamkniętego ulicami: Klasztorną, 
Prządki, Wita Stwosza, Portową), zasypisko gruzowe.
Chronologia: koniec XVIII w.
Miejsce produkcji: Anglia, hrabstwo Staffordshire. 
Bibliografia: Kwiatkowski, Majewski 2016.
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Talerz fajansowy
Fragment talerza dwustronnie szkliwionego, fajansowego, zdobionego kolorową 

dekoracją roślinną. Z tyłu na odwrocie sygnatura M malowana kobaltem.

Materiał: glina o dużej zawartości wapnia lub z domieszką kredy pławionej, mala‐
tura: fiolet manganowy, błękit kobaltowy, zieleń miedziowa, szkliwo cynowe.
Wymiary: wys. 44 mm; szer. 45 mm; gr. 4,5 mm.
Czas i miejsce znalezienia: 2014 r., parcela narożna na tzw. kwartale VIII (współ‐
cześnie ul. Płatnerzy 1F).
Chronologia: połowa XVIII  początek XIX w.
Miejsce produkcji: Niemcy, Magdeburg, manufaktura rodziny Guischard.
Bibliografia: Szeremeta 2018.
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Naczynko na maść/albarello 
Fragment naczynia zdobionego dookolnymi poziomymi liniami i ornamentem

roślinnym barwy bladoniebieskiego kobaltu.

Numer inwentarzowy: 116a/Sch/28/M.
Materiał: glina barwy wapiennej bieli wypalona w temperaturze bliskiej 1100°C, 
zdobienie tlenkiem kobaltu, szkliwo cynowe.
Wymiary: wys. 36 mm; szer. 34 mm; gr. maks. 7 mm.
Czas i miejsce znalezienia: 2015 r., tzw. kwartał XXVIII (współcześnie część 
kwartału zamkniętego ulicami: Kuśnierzy, Włosienniczą, nieistniejącym odcinkiem 
Szewskiej oraz od południa miejskim korytem rzeki Iny – Kanałem Młyńskim),
latryna.
Chronologia: koniec XVII  1. połowa XVIII w.
Miejsce produkcji: Niemcy, Turyngia, Arnstadt.
Bibliografia: niepublikowane.
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Talerz fajansowy
Fragment kołnierza fajansowego talerza dwustronnie szkliwionego, zdobiony 

charakterystycznymi dla niderlandzkich warsztatów motywami florystycznymi 
barwy kobaltowej (tzw. delft blue).

Materiał: glina barwy żółtej i korkowożółtej wypalona w temperaturze bliskiej 
1100°C, zdobienie tlenkiem kobaltu, szkliwo cynowe i ołowiowe.
Wymiary: wys. 50 mm; szer. 73 mm; gr. maks. 5 mm.
Czas i miejsce znalezienia: 2014 r., parcela narożna na tzw. kwartale VIII (współ‐
cześnie ul. Płatnerzy 1F).
Chronologia: od początku XVIII w.
Miejsce produkcji: Niderlandy, Delft.
Bibliografia: niepublikowane.
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Talerz fajansowy typu Stettiner Ware
Fragment lustra fajansowego talerza zdobiony kolorowym (kobaltowy, żółty) 

pejzażem architektonicznym oraz schematycznym obrazem gwieździstego nieba.

Numer inwentarzowy: 108/Sch/28/M.
Materiał: glina o nieznacznej ilość tlenków żelaza barwy bladoróżowej wypalona 
w temperaturze bliskiej 10001100°C, zdobienie tlenkiem kobaltu i antymonem, 
szkliwo cynowe/cynowoołowiowe(?).
Wymiary: wys. 114 mm; szer. 69 mm; gr. maks. 7,5 mm.
Czas i miejsce znalezienia: 2015 r., tzw. kwartał XXVIII (współcześnie część 
kwartału zamkniętego ulicami: Kuśnierzy, Włosienniczą, nieistniejącym odcinkiem 
Szewskiej oraz od południa miejskim korytem rzeki Iny – Kanałem Młyńskim), 
latryna.
Chronologia: połowa XVIII w.
Miejsce produkcji: wyrób lokalny.
Bibliografia: niepublikowane.
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Cylindryczny kufel
Fragment części przydennej cylindrycznego kufla fajansowego, zdobiony malaturą 

barwy manganowego fioletu i odcieni kobaltu.

Numer inwentarzowy: 103a/Sch/28/M.
Materiał: glina barwy żółtej i bladoróżowej wypalona w temperaturze bliskiej 
1100°C, zdobienie tlenkiem kobaltu i manganu, szkliwo cynowe.
Wymiary: wys. 51 mm; szer. 78 mm; gr. maks. 7 mm.
Czas i miejsce znalezienia: 2015 r., tzw. kwartał XXVIII (współcześnie część 
kwartału zamkniętego ulicami: Kuśnierzy, Włosienniczą, nieistniejącym odcinkiem 
Szewskiej oraz od południa miejskim korytem rzeki Iny – Kanałem Młyńskim), 
latryna.
Chronologia: 1. połowa XVIII w. (lata 30. ?).
Miejsce produkcji: Niemcy, Berlin.
Bibliografia: niepublikowane.
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Dzban 
Fragment brzuśca dzbana ceramicznego obustronnie szkliwionego, zdobionego 
kolorową (zielonożółtobiałą) nakładką w postaci medalionu przedstawiającego

z profilu cesarza Rudolfa II (15521612) oraz zieloną aplikacją – 
rozetą umieszczoną pod uchem naczynia.

Numer inwentarzowy: 22/R/Kw/M.
Materiał: glina żelazista, szkliwo zewnętrzne czarne, szkliwo nakładek polichro‐
mowane: zielone, białe i żółte, szkliwo wewnętrze cętkowane.
Wymiary: wys. 139 mm; szer. 112 mm; gr. maks. 7,5 mm.
Czas i miejsce znalezienia: 20072008 r., tzw. kwartał IX (współcześnie kwartał 
pod Centrum Handlowym „Starówka”), latryna.
Chronologia: 2. połowa XVI w.
Miejsce produkcji: Niemcy, historyczne Górne Łużyce lub Polska, województwo 
dolnośląskie (Bolesławiec). 
Bibliografia: niepublikowane.
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Pucharek żeberkowany tzw. Fadenrippenbecher 
Fragment pucharka z pionowymi żeberkami zdobionymi kroplami kobaltowego 

szkła.

Numer inwentarzowy: 19/KM/16/M.
Materiał: bezbarwne szkło przezroczyste z dużą liczbą pęcherzyków gazowych
w masie, zdobienie tlenkiem kobaltu.
Wymiary: wys. 40 mm; szer. 46 mm; gr. maks. 6 mm.
Czas i miejsce znalezienia: 2016 r., kościół parafialny pw. NMP Królowej Świata, 
kaplica rodzin Rossowów i Spantkowów, warstwa zasypiskowa. 
Chronologia: koniec XIV  1. połowa XV w.
Miejsce produkcji: Czechy.
Bibliografia: niepublikowane.



24

Szklanica emaliowana
Fragment dolnej partii szklanicy barwy kobaltowej, malowanej emalią w kolorze: 

białym, zielonym, czerwonym i żółtym. Dekoracja motywem roślinnym 
(konwalie).

Numer inwentarzowy: MS/A/232.
Materiał: przejrzyste szkło wzbogacone tlenkiem kobaltu, emalia potasowo
wapienna.
Wymiary: wys. 50 mm; szer. 56,5 mm; gr. maks. 5,5 mm.
Czas i miejsce znalezienia: 2000 r., zabytek odkryty przy budowie przepławki dla 
ryb oraz jazu na rzece Inie.
Chronologia: koniec XVI  początek XVII w.
Miejsce produkcji: Czechy.
Bibliografia: niepublikowane.
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Pucharek szklany typu Römer
Ułamek pucharka w miejscu przejścia między trzonem, który jest zamknięty lekko 

wysklepionym dnem, a spiralną stopą, z której zachowały się cztery zwoje.

Numer inwentarzowy: 4/II/PS/26/M/16.
Materiał: przejrzyste, nieodbarwione, jasnozielone szkło „leśne”.
Wymiary: wys. 17 mm; szer. 34 mm; gr. maks. 5 mm.
Czas i miejsce znalezienia: 2017 r., tzw. kwartał XXVI (współcześnie kwartał 
zamknięty: ul. Bolesława Chrobrego, Kasztelańską i murami miejskimi), zasypisko 
zamknięte w granicach murów kamiennoceglanych.
Chronologia: koniec XVII w.
Miejsce produkcji: dokładna huta nieznana ze względu na popularność formy. 
Pucharki typu Römer produkowano m.in. w leśnej hucie szkła w Marienwalde 
(obecnie Bierzwnik, pow. choszczeński). 
Bibliografia: niepublikowane.
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Archeologiczne Eldorado 

Śmietniki, latryny, pogorzeliska – to raj dla archeologów. W obiektach tego 
typu można odkryć najbardziej wiarygodne informacje o życiu codziennym ludzi
w przeszłości. Są one obiektywne, nieprzygotowane specjalnie z myślą
o potomności i sławie minionych pokoleń jak kroniki, pamiętniki czy testamenty. 

Śmieci i pozostałości odkopywane po wiekach, gdy zada się im właściwe 
pytanie, potrafią opowiedzieć o minionym czasie. Są świadkami potwierdzającymi 
istnienie ich wytwórców. 

Zamknięte obiekty – śmietniki, kloaki i zniszczone gwałtownie budowle – 
stanowią najbardziej pożądane miejsca badań, w których odnaleźć można często 
całe przedmioty lub ich elementy pozwalające zrekonstruować pierwotną formę
zabytku. Trafiało do nich wszystko to, co uznano za niepotrzebne, wstydliwe, 
uszkodzone. Znajdowane są także przedmioty, które wpadły tam przez przypadek 
w trakcie ich opróżniania lub napełniania. Właśnie dlatego tego typu obiekty
w obrębie miast to gratka i skarbnica wiedzy.

Kruchość naczyń ceramicznych i szklanych sprawia, że są one najliczniej 
odkrywanymi podczas badań odpadkami.

A po nas co zostanie, gdy po wiekach archeolodzy natrafią na wysypiska 
naszych śmieci? Anonimowe, zunifikowane pozostałości dzisiejszych wyrobów, 
nie będą zapewne tak rozmowne jak te dawne, znajdywane dziś przez badaczy.
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Dzban kulisty
Kulisty dzban kamionkowy malowany błękitem kobaltowym. Szyjka zdobiona 

nakładką w postaci fryzu z maszkaronami i dekoracją kwiatową. Brzusiec naczynia 
bogato ornamentowany motywami: sieciowym, sznurowym i kwiatostanu – 

odwróconych kiści kwiatów. Powierzchnia zdobiona karbowaniem, odciskami 
stempli oraz profilowanymi listwami.

Numer inwentarzowy: MS/A/271/4.
Materiał: glina o szarej barwie wypalona w temperaturze powyżej 1200°C, tlenek 
kobaltu, szkliwo solne.
Wymiary: wys. 165 mm; szer. 155 mm; ø maks. 145 mm.
Czas i miejsce znalezienia: 20082009 r., zasypana piwnica czatowni znajdująca 
się w ciągu miejskich murów na odcinku pomiędzy Bramą Pyrzycką a Basteją 
wzdłuż ulicy Sukienniczej.
Chronologia: przed 1635 r.
Miejsce produkcji: Niemcy, Westerwald.
Bibliografia: Majewski, Wojciechowska 2019b.
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Ceramiczne naczynie na żar
Fragment ażurowej misy na pustej, dzwonowatej stopie. Pojemnik dekorowany 
otworami i plastycznymi listwami; do krawędzi doklejone zagniecane palcami 

ucho. Od zewnątrz zabytek pokryty zielonym szkliwem.

Numer inwentarzowy: 4/II/PS/26/M.
Materiał: glina jasno wypalana, szkliwo zielone.
Wymiary: wys. 145 mm; szer. 257 mm; ø maks. 185 mm.
Czas i miejsce znalezienia: 2017 r., tzw. kwartał XXVI (współcześnie kwartał 
wytyczony ulicami Bolesława Chrobrego i Kasztelańską oraz murami miejskimi), 
zasypisko zamknięte w granicach murów kamiennoceglanych.
Chronologia: koniec XVII  początek XVIII w.
Miejsce produkcji: Niemcy, Saksonia.
Bibliografia: niepublikowane.
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Szklanica tzw. Humpen
Szklanica rozszerzająca się ku górze, osadzona na stożkowatej stopie. Do korpusu 

doklejone taśmowate trójdzielne ucho ze zgrubieniem w środkowej części będącym 
oparciem dla kciuka. Naczynie zdobione na korpusie trzema przylepionymi 

dookolnymi aplikacjami w postaci karbowanych taśm.

Numer inwentarzowy: 3/H/Kw/M.
Materiał: jasnozielone szkło tzw. leśne.
Wymiary: wys. 210 mm; szer. 116 mm; ø maks. 83 mm.
Czas i miejsce znalezienia: 20072008 r., tzw. kwartał IX (współcześnie kwartał 
pod Centrum Handlowym „Starówka”), latryna.
Chronologia: XVIIXVIII w.
Miejsce produkcji: Brandenburskie huty szkła.
Bibliografia: niepublikowane.
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Główka fajki jednorodnej
Fragment lewej ścianki główki fajki z szeroką, cylindryczną ostrogą znaczoną

na piętce sygnaturą DB pod koroną.

Numer inwentarzowy: 3/Sch/28/M/10.
Materiał: glina kaolinowa.
Wymiary: wys. 32 mm; szer. 27 mm. 
Czas i miejsce znalezienia: 2015 r., tzw. kwartał XXVIII (współcześnie część 
kwartału zamkniętego ulicami: Kuśnierzy, Włosienniczą, nieistniejącym odcinkiem 
Szewskiej oraz od południa miejskim korytem rzeki Iny – Kanałem Młyńskim), 
wkop pod fundament nowożytnej kamienicy.
Chronologia: 16931730/1743 r.
Miejsce produkcji: Niderlandy, Gouda.
Bibliografia: Szeremeta 2019.
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Cybuch fajki jednorodnej
Fragment – zdobionego reliefowo motywem liści – cybucha fajki ze śladami 

szwów produkcyjnych po formie. 

Numer inwentarzowy: 12/Sch/28/M.
Materiał: glina kaolinowa.
Wymiary: dł. 16 mm; ø maks. 12 mm.
Czas i miejsce znalezienia: 2015 r., tzw. kwartał XXVIII (współcześnie część 
kwartału zamkniętego ulicami: Kuśnierzy, Włosienniczą, nieistniejącym odcinkiem 
Szewskiej oraz od południa miejskim korytem rzeki Iny – Kanałem Młyńskim), 
bruk kamienny.
Chronologia: 16301645 r.
Miejsce produkcji: Niderlandy, Gouda.
Bibliografia: Szeremeta 2019.



32

Główka fajki jednorodnej
Cienkościenna główka fajki jednorodnej z dekoracją reliefową przedstawiającą 
kwiat róży o czterech płatkach z liśćmi. Na obu stronach ostrogi umieszczono 

plastyczne kropki.

Numer inwentarzowy: 934/Sch/28/S.
Materiał: glina kaolinowa.
Wymiary: wys. 37 mm; szer. 40 mm; ø cybucha 9 mm; ø maks. główki 20 mm.
Czas i miejsce znalezienia: 2015 r., tzw. kwartał XXVIII (współcześnie część 
kwartału zamkniętego ulicami: Kuśnierzy, Włosienniczą, nieistniejącym odcinkiem 
Szewskiej oraz od południa miejskim korytem rzeki Iny – Kanałem Młyńskim).
Chronologia: koniec XVII w.
Miejsce produkcji: Niderlandy.
Bibliografia: Szeremeta 2019.
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Beczka
Zrekonstruowana beczka drewniana z otworem na czop.

Numer inwentarzowy: 1403/Sch/28/S, 1405/Sch/28/S, 1418/Sch/28/S.
Materiał: drewno.
Wymiary: wys. 640 mm; ø maks. 440 mm.
Czas i miejsce znalezienia: 2017 r., tzw. kwartał XXVIII (współcześnie część 
kwartału zamkniętego ulicami: Kuśnierzy, Włosienniczą, nieistniejącym odcinkiem 
Szewskiej oraz od południa miejskim korytem rzeki Iny – Kanałem Młyńskim), 
latryna.
Chronologia: nowożytność.
Miejsce produkcji: wyrób lokalny.
Bibliografia: niepublikowane.
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Kafetiera
Dzbanuszek do kawy z pokrywką, wykonane z delikatnej kamionki, powleczone

od zewnątrz brązową polewą.

Numer inwentarzowy: 1/GM/Kw/M.
Materiał: glina o białej barwie wypalona w temperaturze powyżej 1100°C,
na zewnątrz polewa brązowa, wnętrze – jasnożółte szkliwo.
Wymiary: wys. 155 mm; szer. 92 mm; ø maks. 79 mm.
Czas i miejsce znalezienia: 20072008 r., tzw. kwartał IX (współcześnie kwartał 
pod Centrum Handlowym „Starówka”), studnia ceglana.
Chronologia: 2. połowa XVIII w.
Miejsce produkcji: Polska, województwo dolnośląskie, Bolesławiec.
Bibliografia: niepublikowane.
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Butelka do wody mineralnej
Kamionkowa butelka do transportu wody mineralnej ze źródła w Niederselters.
W górnej partii brzuśca widnieje okrągły stempel z motywem krzyża i literami

CT (Curfűrstenthum Trier – Elektoratu Trewiru). Wokoło odcisku widoczne ślady 
kobaltowego pierścienia. Poniżej znajduje się sygnatura D będąca znakiem 
producenta. W dolnej części ucha widoczny ślad palca, którym dociskano

ucho przed wypałem.

Numer inwentarzowy: 1/GM/Kw/M/2.
Materiał: glina o jasnoszarej barwie wypalona w temperaturze powyżej 1200°C, 
tlenek kobaltu, szkliwo solne.
Wymiary: wys. 295 mm; ø maks. 115 mm.
Czas i miejsce znalezienia: 20072008 r., tzw. kwartał IX (współcześnie kwartał 
pod Centrum Handlowym „Starówka”), studnia ceglana.
Chronologia: 2. połowa XVIII w.
Miejsce produkcji: Niemcy, Westerwald, Deesen.
Bibliografia: Wojciechowska 2015.
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Spodek porcelanowy
Niekompletny spodek porcelanowy z serwisu kawowego. Zdobienie barwnikiem 

kobaltowym w postaci dekoracji roślinnej rozdzielonej na cztery strefy wokół 
centralnego medalionu na dnie naczynia. Na powierzchni zewnętrznej dna – 

sygnatura w postaci berła królewskiego.

Numer inwentarzowy: 35/IIa/A/M.
Materiał: glina kaolinowa, skaleń, kwarc, zdobienie tlenkiem kobaltu, szkliwo.
Wymiary: wys. 31 mm; ø 128 mm.
Czas i miejsce znalezienia: 20052007r., dawny klasztor augustianóweremitów
w Stargardzie (współcześnie część kwartału zamkniętego ulicami: Klasztorną, 
Prządki, Wita Stwosza, Portową), grób w krypcie grzebalnej.
Chronologia: 17631770.
Miejsce produkcji: Niemcy, Berlin, Królewska Manufaktura Porcelany.
Bibliografia: Kwiatkowski, Majewski 2016.
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Filiżanka porcelanowa
Niekompletna porcelanowa filiżanka z serwisu kawowego. Zdobienie barwnikiem 

kobaltowym w postaci dekoracji roślinnej rozdzielonej na cztery strefy.
We wnętrzu medalion z motywem kwiatowym. Na powierzchni zewnętrznej dna – 

sygnatura w postaci berła królewskiego.

Numer inwentarzowy: 38/KM/16/M.
Materiał: glina kaolinowa, skaleń, kwarc, zdobienie tlenkiem kobaltu, szkliwo.
Wymiary: wys. 47 mm; ø 79 mm.
Czas i miejsce znalezienia: 2016 r., kościół parafialny pw. NMP Królowej Świata, 
kaplica rodzin Rossowów i Spantkowów, warstwa zasypiskowa krypty.
Chronologia: 17631770.
Miejsce produkcji: Niemcy, Berlin, Królewska Manufaktura Porcelany.
Bibliografia: niepublikowane.
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Kufel cylindryczny
Cylindryczny kufel fajansowy dwustronnie szkliwiony z kobaltowym 

przedstawieniem koronowanego orła z monogramem FR Fryderyka II Wielkiego 
(17121786) oraz zdobieniem motywami kwiatowymi. 

Numer inwentarzowy: 116a/Sch/28/M.
Materiał: glina barwy korkowożółtej wypalona w temperaturze bliskiej 1100°C, 
malowanie tlenkiem kobaltu, szkliwo cynowe.
Wymiary: wys. 175 mm; ø 114 mm.
Czas i miejsce znalezienia: 2015 r., tzw. kwartał XXVIII (współcześnie część 
kwartału zamkniętego ulicami: Kuśnierzy, Włosienniczą, nieistniejącym odcinkiem 
Szewskiej oraz od południa miejskim korytem rzeki Iny – Kanałem Młyńskim), 
latryna.
Chronologia: połowa XVIII w.
Miejsce produkcji: Niemcy, Berlin. 
Bibliografia: niepublikowane.
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Dzban fajansowy typu Stettiner Ware
Fajansowy dzban dwustronnie szkliwiony ze zdobieniem kobaltowym w górnej 

części brzuśca w postaci zwielokrotnionego motywu „chińskiego”,
natomiast w dolnej – dookolnych linii.

Numer inwentarzowy: 91/Sch/28/M, 91a/Sch/28/M.
Materiał: glina o barwie bladożółtej wypalona w temperaturze bliskiej 1000
1100°C, zdobienie tlenkiem kobaltu, szkliwo ołowiowe.
Wymiary: wys. 154 mm; szer. 150 mm; ø maks. 118 mm.
Czas i miejsce odkrycia: 2015 r., tzw. kwartał XXVIII (współcześnie część 
kwartału zamkniętego ulicami: Kuśnierzy, Włosienniczą, nieistniejącym odcinkiem 
Szewskiej oraz od południa miejskim korytem rzeki Iny – Kanałem Młyńskim), 
latryna.
Chronologia: połowa XVIII w.
Miejsce produkcji: wyrób lokalny.
Bibliografia: niepublikowane.
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Talerz fajansowy typu Stettiner Ware
Fajansowy talerz zdobiony przedstawieniem kosza wypełnionego kwiatami

i owocami barwy kobaltowej. W dekorację wkomponowana data 1745.

Numer inwentarzowy: 4/II/PS/26/M.
Materiał: glina o barwie korkowożółtej wypalona w temperaturze bliskiej 1000
1100°C, zdobienie tlenkiem kobaltu, szkliwo ołowiowe.
Wymiary: wys. 23 mm; ø 212 mm.
Czas i miejsce odkrycia: 2017 r., tzw. kwartał XXVI (współcześnie kwartał 
wytyczony ulicami Bolesława Chrobrego i Kasztelańską oraz murami miejskimi), 
zasypisko zamknięte w granicach murów kamiennoceglanych.
Chronologia: 1745 r.
Miejsce produkcji: wyrób lokalny.
Bibliografia: niepublikowane.
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Miseczka fajansowa typu Stettiner Ware
Fajansowa miseczka z poziomymi uchwytami. Lustro zdobione bukietem trzech 

kwiatów barwy kobaltowej. 

Numer inwentarzowy: 113/Sch/28/M, 116/Sch/28/M.
Materiał: glina o barwie korkowożółtej wypalona w temperaturze bliskiej 1000
1100°C, zdobienie tlenkiem kobaltu, szkliwo ołowiowe.
Wymiary: wys. 46 mm; szer. 218 mm; ø 156 mm.
Czas i miejsce odkrycia: 2015 r., tzw. kwartał XXVIII (współcześnie część 
kwartału zamkniętego ulicami: Kuśnierzy, Włosienniczą, nieistniejącym odcinkiem 
Szewskiej oraz od południa miejskim korytem rzeki Iny – Kanałem Młyńskim), 
latryna.
Chronologia: połowa XVIII w.
Miejsce produkcji: wyrób lokalny.
Bibliografia: niepublikowane.



42

Talerz
Talerz z gliny żelazistej, zdobiony dekoracją rytą wypełnioną przy pomocy rożka 
żółtą i zieloną glinką. Na kołnierzu umieszczona inskrypcja Anno 1744 Trunck

und is gott dem auch nicht vergiß (Roku 1744 Pij i jedz a o Bogu nie zapominaj),
a w lustrze – ornament roślinny.

Numer inwentarzowy: 4/II/PS/26/M.
Materiał: glina żelazista, żółta i zielona angoba, szkliwo.
Wymiary: wys. 78 mm; ø maks. 275 mm.
Czas i miejsce znalezienia: 2017 r., tzw. kwartał XXVI (współcześnie kwartał 
wytyczony ulicami Bolesława Chrobrego i Kasztelańską oraz murami miejskimi), 
zasypisko zamknięte w granicach murów kamiennoceglanych.
Chronologia: 1744 r.
Miejsce produkcji: wyrób lokalny.
Bibliografia: niepublikowane.
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Szklanka
Koniczna szklanka zdobiona grawerowanymi i szlifowanymi wielopłatkowymi 
kwiatami (słonecznikami?) oraz stylizowanymi wiciami roślinnymi i gałązkami.

Numer inwentarzowy: 62/GM/Kw/M.
Materiał: przejrzyste szkło bezbarwne.
Wymiary: wys. 113 mm; ø maks. 97 mm.
Czas i miejsce znalezienia: 20072008 r., tzw. kwartał IX (współcześnie kwartał 
pod Centrum Handlowym „Starówka”), latryna.
Chronologia: koniec XVII w.
Miejsce produkcji: nieokreślona huta brandeburska.
Bibliografia: niepublikowane.
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Butelka cylindryczna
Szklana butelka cylindryczna w kolorze jasnozielonym z masywną, stożkowatą 
szyjką i krótkim, przewężonym w środkowej partii, korpusem. W górnej części 

pojemnika umieszczono odcisk stempla składający się z napisu w trzech wersach: 
MARIENWALDE I(?) C H.

Numer inwentarzowy: 4/II/PS/26/M.
Materiał: jasnozielone szkło tzw. leśne.
Wymiary: wys. 250 mm; ø maks. 130 mm.
Czas i miejsce znalezienia: 2017 r., tzw. kwartał XXVI (współcześnie kwartał 
wytyczony ulicami Bolesława Chrobrego i Kasztelańską oraz murami miejskimi), 
zasypisko zamknięte w granicach murów kamiennoceglanych.
Chronologia: 3. ćwierć XVIII w.
Miejsce produkcji: huta w Marienwalde (obecnie Polska, województwo 
zachodniopomorskie, powiat choszczeński, Bierzwnik).
Bibliografia: niepublikowane.
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Jednorodna fajka gliniana
Fragment fajki jednorodnej z zachowaną owoidalną główką i częścią cybucha.

Na lewej stronie ostrogi herb miasta Goudy, natomiast na piętce sygnatura
w postaci liczby 33 pod koroną.

Numer inwentarzowy: 26/II/PS/26/S.
Materiał: glina kaolinowa.
Wymiary: wys. 47 mm; szer. 154 mm; ø cybucha 7,6 mm; ø główki 25 mm.
Czas i miejsce znalezienia: 2017 r., tzw. kwartał XXVI (współcześnie kwartał 
zamknięty ulicami Bolesława Chrobrego i Kasztelańską oraz murami miejskimi), 
drewniana beczka.
Chronologia: po 1739 r.
Miejsce produkcji: Niderlandy, Gouda.
Bibliografia: Szeremeta 2019.
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Garnek
Garnek angobowany szlamowaną glinką, z szerokim taśmowatym uchem 

zagniecionym u podstawy trzema odciskami palca. Naczynie zdobione w górnej 
partii dookolnymi żłobkami.

Numer inwentarzowy: MS/A/270/12.
Materiał: glina żelazista, angoba – szlamowana glinka.
Wymiary: wys. 251 mm; szer. 213 mm; ø 200 mm.
Czas i miejsce znalezienia: 2003 r., piwnica tylnego traktu budy zlokalizowana 
przy dawnej ul. Tkaczy (współcześnie ul. Bolesława Krzywoustego).
Chronologia: przed 1635 r.
Miejsce produkcji: wyrób lokalny.
Bibliografia: Majewski, Wojciechowska 2019a.
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Naczynie na trzech nóżkach tzw. Grapen
Niewielki trójnożny kociołek o baniastej formie ze zwężającym się do środka 

rurkowatym uchwytem. Korpus naczynia zdobiony dookolnym żłobkowaniem. 
Powierzchnia wewnętrza szkliwiona na zielono ze śladami przepalenia,

natomiast zewnętrzna pokryta angobą.

Numer inwentarzowy: 17/Sch/28/M.
Materiał: glina żelazista, biała(?) angoba, szkliwo zielone.
Wymiary: wys. 109 mm; szer. 170 mm; ø 113 mm.
Czas i miejsce znalezienia: 2015 r., tzw. kwartał XXVIII (współcześnie część 
kwartału zamkniętego ulicami: Kuśnierzy, Włosienniczą, nieistniejącym odcinkiem 
Szewskiej oraz od południa miejskim korytem rzeki Iny – Kanałem Młyńskim), 
bruk kamienny.
Chronologia: XVII w.
Miejsce produkcji: wyrób lokalny.
Bibliografia: niepublikowane.
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Brytfanna
Owalna brytfanna bez uchwytów, pokryta od wewnątrz brązowym szkliwem.

Pod krawędzią wylewu zdobiona dookolnym żłobkowaniem. 

Numer inwentarzowy: 4/II/PS/26/M.
Materiał: glina żelazista, szkliwo brązowe.
Wymiary: wys. 120 mm; szer. 337 mm; gł. 260 mm.
Czas i miejsce znalezienia: 2017 r., tzw. kwartał XXVI (współcześnie kwartał 
wytyczony ulicami Bolesława Chrobrego i Kasztelańską oraz murami miejskimi), 
zasypisko zamknięte w granicach murów kamiennoceglanych.
Chronologia: XVIIXVIII w.
Miejsce produkcji: wyrób lokalny.
Bibliografia: niepublikowane.
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Naczynie do pieczenia
Fragmentarycznie zachowana podłużna rynienka z jednym masywnym, poziomym 

uchem zagniecionym z obu stron palcami. Krawędzie naczynia płasko ścięte
i pokryte razem z  wnętrzem żółtooliwkową glazurą. 

Numer inwentarzowy: 1/GM/Kw/M.
Materiał: dobrze oczyszczona glina, która po wypale uzyskała barwę zbliżoną
do korkowej, szkliwo żółtooliwkowe.
Wymiary: wys. 109 mm; szer. 540 mm; gł. 285 mm.
Czas i miejsce znalezienia: 20072008 r., tzw. kwartał IX (współcześnie kwartał 
pod Centrum Handlowym „Starówka”), studnia ceglana.
Chronologia: XVIII w.
Miejsce produkcji: nieznane, być może jest to import z Saksonii?
Bibliografia: niepublikowane.
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Spis zabytków
1. Fragment naczynia kamionkowego „grupy Falkego”; glina; XV w.; 9/VII/A/M
2. Fragment porcelanowej czarki z okresu chińskiej dynastii Qing; glina;

XVIIXVIII w.; 12/IIa/A/M
3. Fragment spodka od filiżanki z angielskiego, delikatnego fajansu; glina; koniec XVIII w.; 

12/IIa/A/M
4. Spodek porcelanowy; glina; 17631770 r.; 35/IIa/A/M
5. Fragment talerza fajansowego z sygnaturą M na odwrocie; glina; połowa XVIII  początek 

XIX w.; z badań interwencyjnych na ul. Płatnerzy 1F
6. Fragment fajansowego talerza z Delft; glina; początek XVIII w.; z badań interwencyjnych 

na ul. Płatnerzy 1F
7. Fragment żeberkowanego pucharka (Fadenrippenbecher); szkło; koniec XIV  1. połowa 

XV w.; 19/KM/16/M
8. Filiżanka porcelanowa; glina; 17631770 r.; 38/KM/16/M
9. Garnek ceglastosiwy; glina; przed 1635 r.; MS/A/270/12
10. Butla z dwoma uchami; glina; przed 1635 r.; MS/A/270/11
11. Dzban malowany rożkiem; glina; przed 1635 r.; MS/A/270/37
12. Dzban malowany rożkiem; glina; przed 1635 r., MS/A/270/3
13. Dzban z trzema uchami malowany rożkiem; glina; przed 1635 r.; MS/A/270/35
14. Talerzyk na wysokiej, pustej nóżce; glina; przed 1635 r.; MS/A/270/37
15. Miseczka; glina; przed 1635 r.; MS/A/270/49
16. Półmisek z cedzakiem; glina; przed 1635 r.; MS/A/270/50
17. Garnek; glina; przed 1635 r.; MS/A/270/14
18. Dzban formą naśladujący wyroby kamionkowe; glina; przed 1635 r.; MS/A/270/4
19. Garnek; glina; przed 1635 r.; MS/A/270/27
20. Garnek siwy; glina; przed 1635 r.; MS/A/270/28
21. Garnek; glina; przed 1635 r.; MS/A/270/29
22. Garnek; glina; przed 1635 r.; MS/A/270/16
23. Garnek; glina; przed 1635 r.; MS/A/270/23
24. Garnek; glina; przed 1635 r.; MS/A/270/19
25. Kamionkowy dzban kulisty; glina; przed 1635 r.; MS/A/271/4
26. Dzban kamionkowy; glina; przed 1635 r.; MS/A/271/3
27. Dzban z dwoma uchami; glina; przed 1635 r.; MS/A/271/7
28. Garnek ceglastosiwy; glina; przed 1635 r.; MS/A/271/5
29. Fragment kufla kamionkowego typu Bienenkorbhumpen z Waldenburga; glina; połowa 

XVII w.; 18/Sch/28/M/3
30. Fragment dzbana kamionkowego z maską lwa z Trzebiela; glina; połowa XVII w.;

43/Sch/28/M/2
31. Fragment owalnego dzbana kamionkowego z nakładką z dwugłowym orłem cesarskim; 

glina; XVII w.; 13/Sch/28/M/4, 15/Sch/28/M/37, 16/Sch/28/M/46
32. Fragment fajansowego naczynia z Arnstadt; glina; koniec XVII  1. połowa XVIII w.; 

116a/Sch/28/M



51

33. Fragment fajansowego cylindrycznego kufla; glina; 1. połowa XVIII w.; 103a/Sch/28/M
34. Fragment fajansowego talerza typu Stettiner Ware; glina; połowa XVIII w.;

108/Sch/28/M
35. Beczka drewniana; drewno; nowożytność; 1403/Sch/28/S, 1405/Sch/28/S,

1418/Sch/28/S
36. Główka jednorodnej fajki; glina; 16931730/1743 r.; 3/Sch/28/M/10
37. Główka jednorodnej fajki; glina; koniec XVII w.; 934/Sch/28/S
38. Cybuch fajki jednorodnej; glina; 16301645 r.; 12/Sch/28/M
39. Fajansowy kufel cylindryczny z monogramem FR Fryderyka II Wielkiego; glina;

połowa XVIII w.; 116a/Sch/28/M
40. Miseczka fajansowa typu Stettiner Ware; glina; połowa XVIII w.; 113/Sch/28/M,

116/Sch/28/M
41. Dzban fajansowy typu Stettiner Ware; glina; połowa XVIII w.; 91/Sch/28/M,

91a/Sch/28/M
42. Naczynie na trzech nóżkach tzw. Grapen; glina; XVII w.; 17/Sch/28/M
43. Czarka; glina; XVIXVII w.; 233/Sch/28/M
44. Butelka cylindryczna z Marienwalde; szkło; 1744 r.; 116/Sch/28/M
45. Patelnia na trzech nóżkach; glina; 2. połowa XVII  XVIII w.; 110/Sch/28/M,

113/Sch/28/M
46. Fajansowa misa na kaszę; glina; 2. połowa XVIII  1. ćwierć XIX w.; 90/Sch/28/M
47. Talerz malowany rożkiem; glina; XVI/XVII w.; 139/Sch/28/M
48. Garnek; glina; XVIII w.; 6/PS/26/M
49. Fajka jednorodna; glina; po 1739 r.; 26/II/PS/26/S
50. Fragment pucharka typu Römer; szkło; koniec XVII w.; 4/II/PS/26/M/16
51. Ceramiczne naczynie na żar; glina; koniec XVII  początek XVIII w.; 4/II/PS/26/M
52. Szklana butelka cylindryczna z Marienwalde; szkło; 3. ćw. XVIII w.; 4/II/PS/26/M
53. Talerz malowany rożkiem z inskrypcją na kołnierzu; glina; 1744 r.; 4/II/PS/26/M
54. Talerz fajansowy typu Stettiner Ware; glina; 1745 r.; 4/II/PS/26/M
55. Brytfanna; glina; XVIIXVIII w.; 4/II/PS/26/M
56. Misa; glina; XVIII w.; 4/II/PS/26/M
57. Talerz szkliwiony; glina; XVIII w.; 4/II/PS/26/M
58. Talerz fajansowy typu Stettiner Ware; glina; połowa XVIII w.; 4/II/PS/26/M
59. Talerz fajansowy typu Stettiner Ware; glina; 2. połowa XVIII w.; 4/II/PS/26/M
60. Talerz fajansowy typu Stettiner Ware; glina; 1. połowa XVIII w.; 4/II/PS/26/M
61. Talerz szkliwiony; glina; 2. połowa XVII  początek XVIII w.; 4/II/PS/26/M
62. Fragment porcelanowego spodka z okresu chińskiej dynastii Qing; glina;

lata 20.  połowa XVIII w.; 59/GM/Kw/M
63. Fragment dzbana z nakładką z przedstawieniem Rudolfa II; glina; 2. połowa XVI w.;

22/R/Kw/M
64. Fragment dzbana kamionkowego z aplikacją plastyczną w postaci krucyfiksu; glina;

schyłek XVI  połowa XVII w.; 2/J/Kw/M
65. Kafetiera (dzbanuszek do kawy); glina; 2. połowa XVIII w.; 1/GM/Kw/M
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66. Szklanica tzw. Humpen; szkło; XVIIXVIII w.; 3/H/Kw/M
67. Szklanka grawerowana i szlifowana; szkło; koniec XVII w.; 62/GM/Kw/M
68. Kamionkowa butelka do wody mineralnej; glina; 2. połowa XVIII w.; 1/GM/Kw/M/2
69. Naczynie do pieczenia; glina; XVIII w.; 1/GM/Kw/M
70. Fajansowy talerz typu Stettiner Ware; glina; XVII/XVIII  początek XVIII w.; 3/H/Kw/M
71. Fajansowy talerz typu Stettiner Ware; glina; 2. połowa XVIII w.; 1/H/Kw/M
72. Fajansowa misa z kryzą typu Stettiner Ware; glina; 2. połowa XVIII w.; 10/J/Kw/M
73. Fajansowy talerz z Delft; glina; 2. połowa XVII w.; 3/H/Kw/M
74. Puklowany talerz fajansowy z Delft; glina; 2. połowa XVII w.(?); 3/H/Kw/M
75. Fajansowa miseczka z Delft; glina; 2. połowa XVII w.; 62/GM/Kw/M
76. Patelnia na trzech nóżkach; glina; XVIII w.; 3/H/Kw/M
77. Fajansowy urynał; glina; 2. połowa XVIII  XIX w.; 1/GM/Kw/M
78. Talerz malowany rożkiem; glina; XVIII w.; 62/GM/Kw/M
79. Szklanica tzw. Humpen; szkło; XVIIXVIII w.; 3/H/Kw/M
80. Naczynie na trzech nóżkach tzw. Grapen; glina; XVI w.; 22/R/Kw/M
81. Butla kamionkowa; glina; XVIII w.; 62/GM/Kw/M
82. Butla kamionkowa z dwoma uchami; glina; XVIII w.; 1/H/Kw/M
83. Szklanka z monogramem FR Fryderyka II Wielkiego; szkło; XVIII w.; 62/GM/Kw/M
84. Fajka jednorodna; glina; przed 1739 r.; 39/GM/Kw/M
85. Fajka jednorodna; glina; przed 1739 r.; 39/GM/Kw/M
86. Fajka jednorodna; glina; przed 1739 r.; 39/GM/Kw/M
87. Fragment kobaltowej szklanicy; szkło; koniec XVI  początek XVII w.; MS/A/232
88. Widelec; żelazo, poroże; 2. połowa XVII  XVIII w.; 6/PS/26/S
89. Nóż; żelazo, kość; XVIII w.; 788/Sch/28/S
90. Fajansowy talerz typu Stettiner Ware; glina; XVIII w.; 91/Sch/28/M
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Skróty wykorzystane w katalogu

dł.
gł.
MAH
maks.
ø
szer.
wys.

długość
głębokość
Muzeum ArcheologicznoHistoryczne w Stargardzie
maksymalna
średnica
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