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Marzenna Zieleniewska - Kasprzycka 

 

Ryczywół zaginiony - badania nieinwazyjne dawnego kompleksu 

osadniczego Ryczywół i jego okolic 
 

 

Stowarzyszenie Starożytników zrealizowało w 2015 r. projekt „Ryczywół zaginiony - 

badania nieinwazyjne dawnego kompleksu osadniczego Ryczywół i jego okolic”. Badania 

zostały wykonane w ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury  i Dziedzictwa 

Narodowego 2015, program „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet 5 „Ochrona zabytków 

archeologicznych”, prowadzony przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.  Badany obszar 

położony jest w powiecie kozienickim, woj. mazowieckie, w widłach dwóch rzek – Wisły i 

Radomki, przy ujściu tej ostatniej do Wisły.  Badania były prowadzone pod kierownictwem 

mgr Marzenny Kasprzyckiej. 

Głównym celem projektu było badanie krajobrazu archeologicznego - dokładne 

zlokalizowanie obszaru dawnego miasta Ryczywół –AZP 68-70/1 - (z przed 1813 roku, 

kiedy to zostało przeniesione na miejsce, w którym znajduje się dziś), odtworzenie siatki 

jego ulic, umiejscowienie na mapie dworu starościńskiego położonego w pobliżu granic 

miasta, oraz odtworzenie pobliskiej sieci dawnego osadnictwa. 

Osadnictwo na tym terenie datowane jest już od czasów  starszej epoki kamienia. W 

roku 1903 Marian Wawrzeniecki wraz ze Szczęsnym Jastrzębowski przeprowadzili badania 

powierzchniowe wzdłuż dawnej doliny Wisły, w pobliżu wsi Wilczkowice Górne, położonej 

na wschód od dzisiejszego Ryczywołu. Penetrowali przede wszystkim piaszczyste wydmy 

rozciągające się wzdłuż dawnej doliny Wisły, aż po dzisiejszy brzeg rzeki. W wyniku 

prospekcji terenowej m.in. znaleźli1 : „96 krzemieni (4 nucleusy, 30 narzędzi, 62 małe 

narzędzia), 1 strzała krzemienna, 3 żużle żelazne, 1 ostrze noża żelaznego, 8 żelaznych 

gwoździ, 12 fragmentów żelaza, brąz z perełkowatemi ozdobami, 2 fragmenty brązu, 

paciorek szklany, fragmenty ceramiki”. Określa on te znaleziska jako „stacyę 

przedhistoryczną oraz cmentarzysko żarowe i nieżarowe”. Materiały określili jako 

                                                 
1 Wawrzeniecki M. „Poszukiwania archeologiczne w Królestwie Polskiem dokonane przez 

Maryana Wawrzenieckiego i Szczęsnego Jastrzębowskiego 1903 roku”, Materyały 

antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne, T. VIII, 1906, Dział Antropologiczno-

Archeologiczny, s. 88-89 (nr I), 99,106, tabl. VI (jako: Ryczywół - Wilczkowice). 
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schyłkowo - paleolityczne. W Materiałach prof. S. Krukowskiego (teczka 28) w Dziale 

Dokumentacji PMA Warszawa znajduje się opis materiałów krzemiennych 

najprawdopodobniej pochodzących właśnie z badań M. Wawrzenieckiego z 1903 r.  

Następnie w 1937 r. niejaki Zbigniew Szczerkowski z Grodziska Mazowieckiego, 

przypadkowo natknął się w tej okolicy na dość bogaty zbiór różnych materiałów 

krzemiennych, które przekazał do PMA.  

Wg. informacji zawartych w karcie inwentarzowej stanowiska Ryczywół, nr inwentarza 

1/5333, znajdującej się w Dziale Inwentaryzacji PMA Warszawa, z tego przypadkowego 

odkrycia pochodzi „47 krzemieni (tj. 15 narzędzi, 28 sztuk półsurowca, 3 odpadki 

produkcyjne, 1 odpadek techniczny). Według korespondencji z 1937 r. 2 : „5 grodków 

trzoneczkowatych, 1 skrobacz wiórowy, 56 wiórów krzemiennych i odłupków - wszystkie 

okazy należą do kultury paleolitu niżowego”.  Najprawdopodobniej opisane materiały 

pochodzą z tego samego stanowiska, co zabytki znalezione i opisane przez M. 

Wawrzenieckiego (op. cit.)  

Wawrzeniecki opisywał też inne materiały zabytkowe, na które natknął się w rejonie 

Ryczywołu: „ku wschodowi od Ryczywoła, poczynając od wsi Wilczkowice, równolegle do 

Wisły, aż do wideł ujścia Radomki ciągnie się wydma, z początku płaska, następnie silnie 

pogarbiona i wyniosła (ku Ryczywołowi); wydma ta cała pokryta ułamkami ceramiki i kości 

palonych” (op. cit.) 

Niestety, teren wydm na których odkryto materiały krzemienne dziś jest w dużej 

części porośnięty lasem, a reszta tego obszaru stanowi słabo dostępny ugór, na którym 

prospekcja powierzchniowa nie przyniosła żadnych rezultatów. Natomiast obserwacje M. 

Wawrzenieckiego dotyczące licznych ułamków ceramiki na obszarze na wschód od 

Ryczywołu, pomiędzy Radomką a Wisłą, potwierdziły badania powierzchniowe 

przeprowadzone w roku 2001 przez mgr Mieczysława Bienię (sprawozdanie z 

przeprowadzonych przez niego badań powierzchniowych znajduje się w archiwum MWKZ, 

Delegatura w Radomiu), a następnie badania nieinwazyjne Stowarzyszenia Starożytników, 

z roku 2015 (sprawozdanie z badań znajduje się w archiwum NID, oraz MWKZ, Delegatura 

w Radomiu).  Analiza materiałów z w/w badań pozwoliła datować je na okres od neolitu, 

poprzez wczesną epokę brązu, aż po okres wpływów rzymskich (kultury łużycka, 

                                                 
2 Korespondencja z 1937 r. (w teczce stanowiska: RYCZYWÓŁ) oraz karta stanowiska - w 

Dziale Dokumentacji PMA Warszawa 
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przeworska i kultura grobów kloszowych). Dodając do tej analizy odkryte przez  M. 

Wawrzenieckiego zabytki ze starszej epoki kamienia, otrzymujemy na tym terenie, 

prawdopodobnie nieprzerwany, ciąg osadnictwa od czasów paleolitu po okres wpływów 

rzymskich, a następnie od wczesnego średniowiecza do początków wieku XIX, kiedy to 

miasto przeniesiono w miejsce, w którym dziś się znajduje.  

 

Ryczywół 

 

 

 

Fragment Mapy zachodniej Galicji, A. Mayer von Heldensfelda, 1808 r. 

„West-Galizien : nach Metzburg's und Rizzi Zannoni's Charte und andern bewährten Hülfsmitteln neu 

entworfen. 3.tes Blatt, enthaltend den Wiazowner, Siedlcer, Bialer, Chelmer und Lubliner Kreis” 

 

Najstarsza wzmianka o średniowiecznym Ryczywole znajduje się w „Kodeksie 

dyplomatycznym Małopolski  1178-1386”.  W informacjach dotyczących roku 1370 

widnieje zapis „castrum nostrum Ricziwoł” 3 , przez historyków termin ten jest zwykle 

interpretowany jako „zamek”.  

W XIV w. miejscowość wchodziła w skład dóbr królewskich, zlokalizowany był tu też 

dwór starościński, czyli w/w „zamek”, wówczas drewniany. W roku 1393 królowa Jadwiga 

przekazała zamek wraz z miastem wojewodzie mazowieckiemu Andrzejowi Ciołkowi z 

                                                 
3 Kodeks dyplomatyczny  

1876 Kodeks dyplomatyczny małopolski 1178–1389, t. II, Kraków, s. 369 
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Ostrołęki nad Pilicą, w zastaw za długi. Dwór/zamek, znajdował się po północnej stronie 

miasta – za strugą Łachą, łączącą Radomkę z Wisłą, na prawym brzegu rzeki Radomki. W 

1407 r. miasto było siedzibą starosty niegrodowego. 

W Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom 

X, znajduje się informacja o nadaniu Ryczwołowi przywilejów przez króla Władysława 

Jagiełłę – „W nadaniu z 1388 r. powiedziano: Pragnąc polepszyć stan i przyczynić się do 

wzrostu ludności miasta naszego Ricziwol, pozwalamy: ażeby na mocy prawa za króla 

Kazimierza istniejącego, mieszczanie rzeczy i towary swoje wszelkiego rodzaju, prowadzili 

na Podlasie (in Polyessie), takowe sprzedawali, zamieniali lub inne nabywali, bez 

najmniejszej przeszkody ze strony sety łukowskiego.”4 Tenże król nadał miastu w 1409 r. 

prawo magdeburskie. Wszystko to oznacza, iż w XIV wieku Ryczywół był miastem, a  

zatem osada musiał istnieć znacznie wcześniej, już we wczesnym średniowieczu. 

Potwierdza to analiza ceramiki pochodzącej z badań powierzchniowych przeprowadzonych 

w 2001 r i w 2015 r. Wiadomo, iż miasto w trakcie swojego istnienia przeżywało wzloty i 

upadki, nierozłącznie związane z historia Polski. Jego znaczenie i przypuszczalna 

zamożność związana była z położeniem na szlaku handlowym, prowadzącym z jednej strony 

z Rusi na północ i na zachód, i z drugiej strony, z północy w kierunku Lublina i dalej na 

południe. Przypuszcza się, że nazwa miasta ma związek z rozwiniętym handlem bydłem i 

powstała od „ryczących wołów”, które czekały tu na dalszy transport. W XV w. istniała tu 

przeprawa mostowa na Radomce, komora celna, a do XVI w. powstały port i zakłady 

szkutnicze. Miasto zostało mocno zniszczone i wyludnione w czasie potopu szwedzkiego.  

W 1677 r., król Jan III Sobieski, chcą pomóc miastu dźwignąć się z upadku  wydał przywilej 

zezwalający na osiedlanie się w mieście Żydów. Zezwolił im na zakup gruntu pod 20 

domów, budowę synagogi i założenie cmentarza. Jednocześnie Żydzi otrzymali prawo uboju 

bydła i sprzedaży mięsa, wyrobu i sprzedaży piwa i miodu sytnego oraz wykonywania 

różnych zajęć zarobkowych bez uszczerbku dla ludności chrześcijańskiego. W 1698 r. kahał 

w Ryczywole został zwolniony z podatków od synagogi, przytułku dla ubogich, szpitala, 

domu rabina i cmentarza. W połowie XVIII w. miejscowość staje się jednym z większych 

ośrodków chasydyzmu w Polsce. W 1787 r. w miejscowości mieszkało 211 Żydów. 

                                                 
4 1889 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom X, str. 

81 – 82 Warszawa. 
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W związku z częstymi wylewami Wisły i Radomki (zwłaszcza Wisły), które w XVIII/XIX 

wieku skutecznie niszczyły miasto, zostało ono relokowane w 1813 r. na południowy zachód, 

dalej od Wisły, około 1,5 km od dotychczasowej lokalizacji.   

Przed relokacją miasta wykonano plan inwentaryzacyjny dotychczas istniejącego 

Ryczywołu.5  

 

 

 

Plan inwentaryzacyjny starego Ryczywołu sporządzony w 1813 r. przez geometrę 

Księstwa Warszawskiego T. de Wierneka w związku z przenosinami miasta.  

Wg oryginału w AGAD. Skala 1:5000, rys. Rys. W. Sobczyk 

 

Według tego planu z 1813 r. , Stary Ryczywół leżał przy ujściu Radomki do Wisły, zaś 

od strony północnej rzeczka Łacha łącząca Radomkę z Wisłą, oddzielała miasto od dworu 

starościńskiego.  Zgodnie z w/w planem miasto miało kształt owalny o wymiarach: 565 m x 

                                                 
5 Szafer, T. P.  

1955 Ze studiów nad planowaniem miast w Polsce XVIII i XIX w., [w:] Studia z Historii 

budowy miast, Prace Instytutu Urbanistyki i Architektury V, z. 1/14, Warszawa, s. 62–63. 
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475 m., z prostokątną siatką ulic, z centralnie usytuowanym prostokątnym rynkiem (o 

wymiarach ok. 75 x 55 m), ratuszem stojącym pośrodku rynku i kościołem w jego 

południowowschodnim narożniku rynku. W obrębie miasta znajdowały się także młyn i 

karczma.  Także w obrębie miasta umieszczony był kirkut – cmentarz żydowski. Dwór 

starościński wzmiankowany jest jeszcze na planie z 1830 r., nie ma pewności czy był wciąż 

drewniany czy już murowany. Jak wynika z dokumentów Metryki Koronnej, Lustracje,6 

zamek już w 1625 r. był bardzo zaniedbany, ponieważ kolejni starostwie w nim nie mieszkali, 

rzadko też do niego przyjeżdżali, więc możliwe, że pozostał drewniany.. 

Obecnie istniejące miasto Ryczywół zostało relokowane w roku 1813 w nowym miejscu, 

wg planów Tomasza de Wierneka, w odległości ok. 1,5 km od miejsca nad brzegiem Wisły, 

w którym istniało ono uprzednio od czasów wczesnego średniowiecza.7 

 

 

 

Okolice Ryczywołu wg mapy kwatermistrzostwa W. P. z ok. 1830 r. Na planie wrysowano 

poprzednią sytuację miasta (I), niezrealizowany projekt J. Sadkowskiego (II), oraz przyjęty 

do realizacji projekt T. de Wierneka (III). Skala 1:50000 

 

                                                 
6 Archiwum Akt Dawnych, Metryka Koronna, Lustracje, dz. XVIII, sygn.. 36, k. 445v-457, 
7 Szafer, T. P.  

1955 Ze studiów nad planowaniem miast w Polsce XVIII i XIX w., [w:] Studia z Historii budowy 

miast, Prace Instytutu Urbanistyki i Architektury V, z. 1/14, Warszawa, s. 62–63. 
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Obszar poszukiwań dawnego miasta Ryczywół (mapa: www.geoportal.gov.pl) 

 

Obszar poszukiwań dawnego Ryczywołu wynosił około 4 km kwadratowych, czyli 400 ha.  

W celu uzyskania jak najlepszych wyników badań wykonano zintegrowane badania 

nieinwazyjne – kwerendę archiwalną, pozyskano dane pochodzące z lotniczego skanowania 

laserowego terenu (LiDAR ALS), co pozwoliło stworzyć numeryczny modelu terenu 

szczegółowo odwzorowujący ukształtowanie powierzchni obszaru badań, wykonano 

badania geofizyczne w postaci  prospekcji magnetycznej,  oraz szerokopłaszczyznowe 

pomiary podatności magnetycznej gruntu. Badania geofizyczne zostały poprzedzone 

Rzeka 

Radomka 

Wisła 

Obrzeża 

dzisiejszego 

Ryczywołu 

ujście 

Radomki do 

Wisły 

http://www.geoportal.gov.pl/
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pracami geodezyjnymi, dążącymi do osadzenia w terenie obszaru objętego pomiarami oraz 

domierzenia go do Państwowego Układu Współrzędnych Geodezyjnych. Badania te 

wykonał zespół pod kierownictwem mgr Piotra Wronieckiego. Określenie miejsca 

występowania struktur osadniczych oraz odtworzenie historycznego krajobrazu 

przewidziano w wyniku integracji pozyskanych danych cyfrowych w środowisku GIS.  

Po dokładnej analizie materiałów archiwalnych, map z  XVIII, XIX wieku, a 

zwłaszcza mapy miasta Ryczywół z 1813 r., opracowanej przez T. de Wiernekę, porównaniu 

ukształtowania terenu, w tym dawnego przebiegu rzek Wisły i Radomki uzyskanych na 

podstawie opracowania Numerycznego Modelu Terenu (LIDAR), wytypowano miejsce do 

wykonania badań geofizycznych, oraz prospekcji powierzchniowej. Badania postanowiono 

wykonać na obszarze leżącym na południowy wschód od nieistniejącego cmentarza 

żydowskiego, którego lokalizacja była znana i zweryfikowana w terenie. Na opracowaniu 

LIDAR widoczne jest dawne koryto Wisły oraz dawny bieg i meandry Radomki. 

Ukształtowanie terenu na którym szukano miasta, zostało mocno zmienione przez kolejne 

wylewy obu rzek które następowały w ciągu wieków i zmiany ich koryta, a także przez 

przypuszczalnie sporą warstwę mułu pozostałą po kolejnych powodziach, wszystko to nieco 

utrudniało analizę LIDAR-u. Wytypowany ostatecznie do badań geofizycznych i prospekcji 

powierzchniowej obszar leży pomiędzy dawnymi korytami Wisły i Radomki, z obu stron do 

nich przylegając. Dodatkową wskazówką, którą się posiłkowano, było usytuowanie  

cmentarza żydowskiego na mapie z 1813 r. Naniesiony jest w obrębie miasta, a zatem 

zgodnie z planem dawnego Ryczywołu, powinno ono rozprzestrzeniać się w kierunku na 

południowy wschód od kirkutu. Podczas prospekcji  terenowej pozyskano dość dużą ilość 

materiału zabytkowego z wytypowanego do badań geofizycznych obszaru. W wyniku jego 

analizy ustalono, że dużą ilość ceramiki (około 100 fragmentów) należy datować na okres 

późnego średniowiecza i okres nowożytny, co było kolejną przesłanką, która wskazywała 

ten teren jako potencjalny obszar dawnego miasta Ryczywół. Wykonano prospekcje 

magnetyczną gruntu na obszarze 17 ha, stosując niezbyt gęste próbkowanie. Badania 

magnetyczne oferują najszybsze ze wszelkich technik geofizycznych pokrycie przestrzenne 

i są w stanie uchwycić szeroki wachlarz anomalii spowodowanych działalnością człowieka, 

dlatego tez ta właśnie metoda została wybrana do rozpoznaniu stanowiska. Pomiary 

rozkładu wartości pola magnetycznego pozwalają na wskazanie rozmieszczenia anomalii 

geofizycznych oraz oszacowanie zasięgu i charakteru zasobów archeologicznych 

stanowiska. 
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Lokalizacja obszaru objętego pomiarami geofizycznymi w 2015 r. (opracował P. Wroniecki) 

 

 

 

  

Badania geofizyczne  - zasięg i odczyty – kolor fioletowy – podwyższona podatność magnetyczne (czyli może 

to być rezultat intensywnej działalności człowieka). 

Opracowanie badań geofizycznych  wykonał Piotr Wroniecki 

 

Dawne koryto 
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Dawne 

koryto 

Radomki 
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Jak napisano we wstępie, głównym celem badań weryfikacyjnych było dokładne 

zlokalizowanie obszaru dawnego miasta Ryczywołu (z przed 1813 roku), dworu 

starościńskiego. W wyniku zintegrowanych metod badawczych – analizy Numerycznego 

Modelu Terenu (LIDAR), badań geofizycznych, analizy materiałów archiwalnych oraz 

analizy materiału zabytkowego pozyskanego w trakcie prospekcji powierzchniowej 

wyznaczono w terenie lokalizację tzw. Starego Ryczywołu – st. nr 1.  

W trakcie przeprowadzonych badań nie odnaleziono pozostałości dawnego dworu 

starościńskiego (st. nr 2). Potencjalnego miejsca jego lokalizacji nie obejmowały już badania 

geofizyczne, ponieważ w projekcie skupiono się głównie na odnalezieniu lokalizacji 

dawnego miasta, natomiast zarówno ze względów finansowych jak i czasowych nie było już 

możliwości dalszego rozszerzenia badań geofizycznych w celu zlokalizowania pozostałości 

zabudowań dworu. Być może nowoodkryte na obszarze AZP 68-70 stanowisko nr  50 może 

znajdować się na miejscu dawnego dworu i jego zabudowań, ale potwierdzenie tej niepewnej 

na razie hipotezy, wymaga jednak przeprowadzenia badań geofizycznych. Badania 

powierzchniowe nie przyniosą już dodatkowych rezultatów, ze względu na strukturę gleby 

na stanowisku, którą najprawdopodobniej naniósł na ten teren wylew Wisły.   

 

 

Obszar objęty poszukiwaniami Starego Ryczywołu 
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Interpretacja wyników pomiarów magnetycznych i pomiarów podatności magnetycznej 

na podkładzie wyników pomiarów podatności i ortofoto (Opracował P. Wroniecki) 

 

W wyniku prospekcji magnetycznej na badanym obszarze największe anomalie 

zarejestrowano w centralnej i południowo-zachodniej części stanowiska. Odczyty 

geofizyczne nie pozwoliły jednak na odtworzenie regularnej siatki ulic, co było jednym z 

pierwotnych założeń badawczych. Jednym z powodów, dla których się to nie udało, mogą 

być silne anomalie występujące w związku z istnieniem w granicach dawnego Ryczywołu 

(st. nr 1) dużych stanowisk pradziejowych – st. nr 16, 23, 24 i 25.  

Wszystkie te stanowiska są wielokulturowe, zarejestrowano na nich ślady 

osadnictwa  zarówno z czasów epoki brązu i wczesnego żelaza, jak i z okresu wpływów 

rzymskich – m.in. występują na nich zabytki charakterystyczne dla kultury przeworskiej i 

kultury grobów kloszowych.  Prawdopodobnie na dwóch z nich - nr 24 i 25, znaleziono 

pozostałości cmentarzysk – jedno należące do kultury przeworskiej i jedno do kultury 

grobów kloszowych. Do takich wniosków skłania analiza pozyskanej w trakcie badań 

ceramiki - zarówno sposobu jej wykonania, jak i wyjątkowo duży rozmiar znalezionych 

fragmentów materiału ceramicznego.  

W wyniku badań wyłania się obraz dawnego Ryczywołu i jego otoczenia wyjątkowo 

ciekawy pod względem archeologicznym. Odkryte na terenie dawnego Ryczywołu i w jego 

niedalekim sąsiedztwie stanowiska archeologiczne, są w przeważającej mierze 

wielokulturowe, przy czym wydaje się, na podstawie analizy dotychczas pozyskanego 

materiału zabytkowego, iż najbardziej intensywne osadnictwo pradziejowe pochodzi z 
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okresu wpływów rzymskich, niemniej pas osadnictwa od okresu brązu, poprzez okres 

wpływów rzymskich, wczesne i późne średniowiecze po okres nowożytny rozciąga się od 

obszaru starego Ryczywołu, aż po współczesne miasto, gdzie w XX wieku także 

zarejestrowano stanowiska z okresu wpływów rzymskich. Tak bogate osadnictwo na 

przestrzeni wieków, niewątpliwie wynika z dogodnego usytuowania tego obszaru w widłach 

Wisły i Radomki, co stwarzało sprzyjające warunki do osadnictwa na dość dobrych glebach, 

w pobliżu rzek będących najwygodniejszymi szlakami handlowymi.  

W trakcie opracowania Numerycznego Modelu Terenu, zauważono interesującą 

anomalie w pobliżu danego koryta Wisły,  na  północny zachód od obecnej wsi Wilczkowice 

Górne. Widać wyraźnie ślady granic dawnych działek (parceli), najprawdopodobniej jest to 

pozostałość dawnej wsi,  wyraźnie wdać też oberwanie się wysokiego, dawnego brzegu 

Wisły. Prawdopodobnie woda podmyła brzegi na tyle mocno, iż zdecydowano o 

przeniesieniu wsi na nowe, bezpieczniejsze miejsce, tam gdzie istnieje do dziś, jako 

Wilczkowice Górne. Źródła archiwalne nie precyzują daty przeniesienia wsi, ale nie 

wykluczone, iż mogło to nastąpić w tym samym czasie co przeniesienie Ryczywołu. Wydaje 

się też, że wydmy widoczne na północno - zachodnim krańcu hipotetycznej wsi, mogą być 

związane ze stanowiskami paleolitycznymi, o których pisał M. Wawrzeniecki.  

 

 

 

Pozostałość dawnej wsi      
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fragment ceramiki  - tzw. wpływy stepowe wschodnie: 

 

 

 

Rys. Aleksandra Knapik 

 

 

 

 

Fot. Magdalena Gorzkowska 
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