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Abstract 

The article presents selected results and conclusions from archaeo-

logical and architectural research carried out within the market 

square of Dukla. Its purpose was to collect information and define 

the nature of  threshold cellars located there. A part of the work was 

also to carry out test drillings around the town hall in order to verify 

the hypothesis about the presence of cellar chambers and under-

ground passages. 
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Preface 

In June 2016, sondages and architectural studies were carried out in the market 

square in Dukla (site No. 13). Their main task was to determine the condition, form 

and nature of the cellars located at the western frontage of the market, near the west 

facade of tenement houses No. 20-23. Moreover, the researchers wanted to specify 

the type of danger that these cellars pose by the exposure to atmospheric conditions. 

The works were commissioned by the Dukla Commune and were part of the 

planned revitalization of the Old Town complex in order to make these historic 

cellars available for tourist traffic – the last original evidence of the past merchant 

activity of the town in the 16
th
 and 17

th
 centuries. 
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Outline of the spatial development of the town 

The town of Dukla is located on the outskirts of the Dukla Beskids which are the 

central and, at the same time, the lowest part of the Low Beskids [Gerlach 1972: 9, 

Fig. 1]. In the north and north-east there is a large paralleling depression called the 

Żmigród Valley currently used as a transit route [Starkel 2001: 141, Fig. 3]. 

Moreover, the forested range of mountains extends to the south with the culmination 

of the Cergowa Mountain, the highest elevation of this zone (716 m above sea 

level). Starting from this place, the absolute heights descend to the Dukla Pass, 

which is the lowest passage in the entire Carpathian Arch (500 m above sea level). 

The location of Dukla in this zone provided great commercial and strategic 

importance of this area during the last centuries. 

 

Fig. 1. A section of a 1:100 000 scale WIG map (sheet P50 S33 Jasło, 1938) with the location 

of Dukla, Krosno county (source: http://polski.mapywig.org) 

Ryc. 1. Wycinek mapy WIG w skali 1:100 000 (arkusz P50 S33 Jasło, 1938) z lokalizacją 

Dukli, pow. krośnieński (źródło: http://polski.mapywig.org) 

Historical origins of Dukla are connected with the privilege of the chancellor 

Janusz Suchywilk from 1373, in which settlement was based on German laws 

[Sarna 1898: 498]. The location as a town was made in the years 1380-1402 and 

confirmed by the decree of Jan and Jakub Kobyleńscy, subsequent heirs of the town. 

During this period, a town plan was marked out, which (with minor changes) was 

preserved until the 18
th
 century and recorded on the “Mieg Map” (the first research 

1763-1778). 

The town covered the area in the fork of the rivers Jasiołka and Dukielka, which 

was originally fortified with fortifications probably consisting of a rampart and 

a moat [Figurska-Dudek 2015: 95]. Their course is legible from the north and east 

sides until today, and it is marked by the embankment and river beds serving as 
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moats. In the southern part fortifications were running most probably in the area of 

today's T. Kościuszko street, while their course in the western zone is difficult to 

reconstruct. In the central part of the town there was a market square, which was 

a rectangle measuring 90 × 60 m (ratio 2.5 : 1.5) and an area of about 0.55 ha 

[Figurska-Dudek 2015: 97, Fig. 2].  

 

Fig. 2. A) The market square in Dukla on the so-called the “Mieg Map” from 1779-1783 (the 

scale of the original map 1:2880, source: http://mapire.eu); B) on the second military (Fran-

ciscan) photo from 1806-1862 (the scale of the original map 1:2880, source: http://mapire.eu); 

C) on a cadastral plan from 1851 (scale of the original map 1:2880, collections of the Histori-

cal Museum – Palace in Dukla); D) on a modern satellite map (a red rectangle indicates the 

location of cellars in the western frontage of the market square as a subject of the research, 

source: https://www.google.pl/maps) 

Ryc. 2. A) Rynek w Dukli na tzw. mapie Miega z lat 1779-1783 (skala oryginału 1:2880, źró-

dło: http://mapire.eu); B) na drugim zdjęciu wojskowym (franciszkowskim) z lat 1806-1862 

(skala oryginału 1:2880, źródło: http://mapire.eu); C) na planie katastralnym z 1851 roku 

(skala oryginału 1:2880, zbiory Muzeum Historycznego – Pałac w Dukli); D) na współczesnej 

mapie satelitarnej (czerwonym prostokątem oznaczono położenie piwnic w zachodniej pierzei 

rynku będących przedmiotem badań, źródło: https://www.google.pl/maps) 

Originally, it was probably surrounded from the east, north and west by a single 

row of buildings. As it took place in most of the towns in the 16
th
 century, building 

constructions located close to the market square were wooden with deep arcades 

[Prochaska 1889]. Presumably, at the beginning of the 17
th
 century, the first town 

hall was erected on the market square [Świeykowski 1903]. More information 
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coming from the mid-nineteenth century about the development of the town is 

provided by the cadastral map of Dukla, clearly showing the structural division of 

buildings into brick and wooden (in this period still constituting a significant 

percentage) structures. Within the market square, all frontage buildings were made 

of brick in the mid-19
th
 century, sometimes provided with wooden annexes. 

Unfortunately, the map does not provide information about phases of functioning 

and changes of the market complex. 

The comparative analysis of the nineteenth-century cadastre and the earlier Mieg 

Map also explains how the transport network used to work. The base was made up 

of two streets from the north-west corner and two from the north-east corner 

[Figurska-Dudek 2015]. In addition, there were a number of smaller streets, which 

allowed connection with the rest of the town. Directly across the market square the 

Hungarian Route was running, which from the southern side was going through the 

Hungarian Gate and the Krakow Gate in the north. Starting from the 15
th
 century 

Dukla played an important role as an element of the trade route between the 

Hungarian cities and Sandomierz as well as the centre of the local market 

[Malczewski 2016]. The current urban layout of Dukla is the result of war damage, 

which took place at the end of World War II and subsequent reconstruction and 

modernization. 

The course of archaeological research 

Archaeological research in 2016 was based on, among others, carrying out trial 

excavations in the area of fore-threshold cellars in the western frontage of the market 

in places indicated by previous GPR surveys
1
. In the vicinity of the western facade 

of tenement houses No. 20-23, 5 sondages with a total area of 27 m² were made 

(Fig. 3). Their size and location resulted from the limited availability of space due to 

sidewalks, stairs between houses and street, as well as greenery growing on the 

surface. 

                                                           
1  Non-invasive geophysical works were carried out by two independent teams. The first one, 

under the leadership of PhD Bernadeta Rajchel from PWSZ (the State Higher Vocational 

School) in Krosno, aimed at identifying underground structures within the entire market square. 

These studies provided a number of signals suggesting the existence of underground chambers 

and corridors with unexplained functions. The second team, led by Adam Sikorski from TVP 

Historia focused on the areas suggesting the potential location of cellars and corridors under the 

market's surface. These studies showed a slightly different image than the first one, neverthe-

less, they confirmed the occurrence of anomalies that could be corridors or underground cham-

bers. These research works, as well as subsequent archaeological excavations were attended by 

students of the 2nd year of the Building Department PWSZ in Krosno. 
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Fig. 3. Plans of the cellars located under the western frontage of the market square (dashed 

lines, violet colour) and the location of the sondages 

Ryc. 3. Plany piwnic mieszczących się pod zachodnia pierzeją rynku (linie przerywane, 

koloru fioletowego) oraz położenie wykopów sondażowych 

Sondage No. 1 

It was set up near the facade of the house No. 21 with dimensions of 2 × 2 m. 

Under the layer of sod with a thickness of a few centimetres there was a layer 

composed of river gravel mixed with a small amount of sand and silt. During the 

exploration, a fragment of the tap valve made of porcelite and single pottery sherds 

were noted. At a depth of 35-40 cm there was a layer of light grey clay mixed with 

a small amount of fine river gravel. At the level of 40 cm, the ridges of the stone 

slabs forming the cellar vault (Fig. 4: A) were found. They were about 25-30 cm 

long and were joined together tightly to form a self-clamping arched structure of the 

vault. In some places they were covered with horizontal stones, which may be a kind 

of ceiling cover or a backfill made of during the house collapse over the cellar. The 

state of the cellar preservation is very poor at present – some of stones from the vault 

were badly weathered and the mortar was washed away. 
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Fig. 4. Dukla, site 13. A) Cellar vault uncovered at the level of 50 cm in the sondage 1;  

B) a fragment of the cellar vault protected by a layer of concrete, explored in the sondage 4;  

C) a fragment of the portal uncovered in the sondage 5; D) the gable wall and the vault in the 

cellar in front of the building No. 21 and 22 

Ryc. 4. Dukla, stan. 13. A) Sklepienie piwnicy odkryte na poziomie 50 cm w wykopie son-

dażowym 1; B) fragment sklepienia piwnicy zabezpieczony warstwą betonu, odsłonięty 

w wykopie sondażowym 4; C) fragment portalu odkryty w wykopie sondażowym 5; D) ściana 

szczytowa oraz sklepienie w piwnicy przed kamienicą nr 21 i 22 

Artefacts: 

1) one large fragment of the base of a brick red-coloured vessel, with green 

glaze covered on the outer and inner surface; 2) one fragment of the lid handle in the 

shape of an inverted cone, brick red-coloured pottery; 3) one fragment of a porcelain 

valve (first half of the 20
th
 century). 

Sondage No. 2 

It aimed to determine the transition between two cellars located near the 

facade of tenement houses No. 21 and 22. The excavation trench had the 

dimensions of 2 × 2 m and in the northern part it was extended by an annex of 

2.5 × 1 m. After removing about 10 cm of the surface layer (sod and part of the 

river gravel layer) a pipe designed for draining rainwater was found, which ran 

across the western part of the trench and therefore its further exploration along 

a section of about 1 meter wide was impossible. In the remaining part (eastern and 

central), a layer of river gravel reaching 35 cm was noted. At this depth, the top of 

a concrete plug was uncovered, set on the broken cellar vault. It had the dimensions 

of 90 × 65 cm and it was created (as we can imagine) in the last few decades. The 

exploration of this trench was completed at this level, due to the poor condition of 
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the cellar and the danger of collapsing after exposing too large surface of the vault, 

which could have resulted in harmful burden of the structure. 

Sondage No. 3 

It was located on the northern edge of the facade of the tenement house No. 22 

with dimensions 3 × 1 m along the north-south axis. In the course of the research, 

a similar layer system was recorded as it was in trenches No. 1 and 2; the sod was up 

to a depth of about 5-7 cm under which there was a layer of river gravel, brought 

there to level the area. At a depth of about 50 cm, a cellar vault was found, stretching 

along the tenement house No. 22. In this place, it was also possible to notice a bond 

with another cellar belonging to the building No. 23, arranged along the extension of 

the first one, and with which it had been previously connected by the use of a portal 

covered by flat stone slabs. The passage was bricked up in a wrong way, which 

resulted in the collapse of the mentioned slab lintels. Noteworthy is the wall 

separating the two vaulted cellars made of flat river stones. In the space directly 

above the vault there was a layer made of gravel and silt. In addition, it contained 

two fragments of pottery sherds and a piece of bone. 

Artefacts:  

two fragments coming from the upper part of a spherical vessel, decorated in the 

upper part of the body with a “fish scales” motif and a horizontal band, with a frame 

for the lid made on the inner surface; white coloured ceramics covered with honey 

coloured glaze on both sides; a diameter of the rim 21 cm (Fig. 5: 3). 

Sondage No. 4 

It was located near the facade of the tenement house No. 20 and had dimensions 

of 3 × 2 m. Directly below the layer of sod, at the level 20-30 cm, a concrete coat 

was revealed, which completely covered the cellar vault with an arch diameter 

exceeding 4.0 m (Fig. 4: B). According to information obtained from the employees 

of the Commune Office, it is likely the way that the whole cellar was protected after 

the collapse of the nearby street. In the place where the trench was extended, the end 

of the concrete layer was noted and below it the outside part – the cellar top wall. 

Through a small hole between the stones forming the wall, a fibre-optic camera was 

introduced inside, which made it possible to determine the state of preservation of 

the whole structure. It was confirmed that the vault did not collapse and the 

remaining parts, especially the western and fragmentary middle ones, were filled up. 

Near the eastern wall of the trench, the exploration went deeper revealing the 

sequence of layers. At a depth of 50 cm, a layer of burning in the form of burnt clay 

with a thickness of about 2-3 cm was recorded. Similar evidence of fire were also 

found deeper (80 cm), but this time in the form of dark grey soil with fine charcoal. 

With reference to the research on the urban layout of the western frontage of the 

market square in Dukla, it can be observed that the cellar, discovered in the 

excavation trench No. 4, can be one of the two cellars of the tenement house No. 

105 visible on the cadastral map of Dukla from 1891 (Fig. 2: C). 
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Sondage No. 5 

The trench, measuring 2.3 × 3 m, was established within the pavement limited 

by the deeply embedded curbs and a layer of sand stabilized by cement constituting 

the foundation of the edges of the pavement. After removing paving blocks, ballast 

was noticed composing of fine gravel as well as more dense ballast consisting of 

coarse river gravel, sand and large lumps and crushed concrete with a mixture of 

larger stones – river pebbles that could have originated from the ruins of an already 

non-existing building. At the level of about 30 cm, it was possible to distinguish 

a cultural layer associated with the period of existence of historic tenement houses 

and cellars. It was (starting from the surface) a layer of gravel and silt, yellow clay 

with a thickness of about 20 cm. Underneath there was a layer of humus soil with 

a dark brown colour containing a large number of charcoals and small lumps of 

burnt clay. This layer was heavily cut by the root system of trees growing nearby. In 

a few places the remains of burnt beams were found, which can be estimated on the 

basis of preserved fragments as objects with cross-sections reaching several 

centimetres. At the level of about 65 cm in the western part of the excavation trench, 

a cellar vault was found, and the foundation of the non-existing building which 

limited the cellar to the east. In this place, an entrance covered with a stone beam 

was found, which was walled in with bricks and stones. The entrance from the 

market square was finished in the form of a fragmented portal with the most visible 

element i.e. the aforementioned horizontal beam of possible cross-section 20 × 20 

cm (visible height is 20 cm, but achievable measurements of width were from 8 to 

14 cm leaving the rest of the structure in the wall). The portal was probably covered 

with an arched vault, which traces could be seen above the lintel beam. A large 

number of fragments of pottery vessels and tiles from the seventeenth and eighteenth 

centuries were found, as well as metal objects and two coins – the so-called 

“boratynka”. Apart from the remains of equipment and coins, the backfilling 

included a number of stones that were used to complete the construction of walls 

and ceilings, probably coming from the collapsed  ceiling of the entrance corridor 

and the walls of that building. 

Artefacts: 

1) one piece of a pottery rim with a thickened edge and a strip under the rim, 

grey ceramics, the rim diameter –17 cm (Fig. 5: 1); 2) one fragment of a pottery rim 

with a strip under the rim, brick red ceramics, the rim diameter –16 cm (Fig. 5: 2); 3) 

one fragment of pottery, grey outer surface and brick red inner surface; 4) one 

fragment of a tile with a stylized floral ornament covered with a dark green glaze 

(Figure 5: 5); 5) two pieces of tile flanges; 6) one fragment of a tableware vessel 

made of faience (Fig. 5: 4); 7) one fragment of “pseudo-stoneware” vessel covered 

with dark red glaze inside, brick red ceramics; 8) one small piece of white-coloured 

ceramics with yellow glaze inside and brown-yellow one outside; 9) one small piece 

of white-coloured with orange glaze inside and yellow one inside; 10) one pottery 

sherd of the pottery base, brick red ceramics; 11) one piece of white ceramics with 

honey-coloured glaze inside; 12) one small piece of white ceramics with yellow-

brown glaze inside and dark green one outside; 13) one piece of the pottery handle, 
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brick red ceramics; 14) one piece of an unidentified lead item; 15) one piece of an 

unidentified iron item; 16) Two copper coins – szeląg of Jan Kazimierz, the so-

called “boratynka” (Fig. 5: 6, 7). 

 

Fig. 5. Dukla, site 13. Artefacts excavated during the research: 1-3 – pottery vessels;  

4 – faience vessel; 5 – tile; 6, 7 – coins 

Ryc. 5. Dukla, stanowisko 13. Materiał zabytkowy odkryty w trakcie badań: 1-3 – naczynia 

gliniane; 4 – naczynie fajansowe; 5 – kafel; 6, 7 – monety 

The material remains that were collected during the research are not numerous 

and includes altogether 15 fragments of pottery vessels, 3 pieces of tiles, 2 metal 

objects and 2 coins. Pottery is little differentiated in terms of technology and forms. 

Some pottery sherds are characterized by monochrome brick red firing, made in an 

oxidised atmosphere. The next group is white or white-grey in colour and is 

characterized by high hardness. This assemblage also included pottery sherds of 

grey colour, fired in a reducing atmosphere. With reference to the uncovered forms 

of the pottery, the most numerous are fragments dating back to the 17
th
 and 18

th
 

centuries [Czopek & Lubelczyk 1993]. They are mainly squat pots with arch-shaped 

rims and thickening at the edge, provided with a horizontal strip (Fig. 5: 1, 2), 

sometimes covered with honey-coloured glaze (Fig. 5: 3). This ceramics is probably 

a product of local craft workshops. As for the ceramic material, it is also worth 

mentioning  a piece of a faience vessel with a preserved handle (Fig. 5: 4) and pieces 

of tiles coming from the 17
th
 century with a floral ornament covered with green 

glaze (Fig. 5: 5). In addition, the layers of the excavation trench No. 5 also provided 

2 coins – szeląg of Jan Kazimierz, the so-called “boratynka” (Fig. 5: 6, 7). Their 

poor state of preservation makes it impossible to determine the date of minting. The 

uncovered materials indicate that the cellars, which were the archaeological research 

subject, were intensively used during the 17
th
 century. 

Part of the studies, aimed at identifying the situation on the western frontage of 

the market square and in the immediate vicinity of the town hall, were based on non-

invasive tests using a GPR. Indications of the device showing the occurrence of 

anomalies under the concrete slabs of the market square suggested the possibility of 
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traffic connections between cellars of the western frontage and cellar chambers 

located under the town hall. Considering the studies and information collected from 

the residents, it was possible to infer the existence of remains of historic 

constructions of the market square. The site of the anomaly was marked by several 

points, where four test drillings were made with the use of a mechanical drilling rig. 

In the borehole RD1, located south of the town hall, it was found a layer of gravel 

and clay at the level of 15-50 cm, under a stone slab. From the depth of 50 cm it was 

accompanied by a layer with stones, and at a depth of 60-70 cm a large amount of 

charcoal was found. Further, at a depth of 80 cm there was a layer of dense clay in 

brown colour, containing archaeological remains (small pottery sherds coming from 

the Modern  period and a piece of glass) at the top. It reached the level of 170 cm, 

that is almost the total depth of the borehole, which was completed 10 cm below. 

Another borehole RD2, placed in the western part of the town hall, directly in front 

of the entrance. A very similar stratigraphic arrangement was found as in the case of 

the RD1 borehole, and only the layer of soil with charcoal was somewhat thicker 

and reached a level of 100 cm. Single pottery sherds and bricks were registered 

there. Dense, brown-coloured clay was deposited to a depth of 180 cm. The other 

two boreholes were set up in the north of the town hall. The RD3 borehole was 92 

cm long, while the RD4 borehole was 57 cm long. Directly under the layer of 

concrete, ballast there was yellowish clay, without a layer of charcoal and artefacts 

in this case. 

Contrary to earlier GPR results, the drilling tests did not confirm any additional 

cellar chambers (in the form of empty space) or other construction evidence within 

the market place. However, it is worth noting, that due to the point (not linear) nature 

of the research, the occurrence of cellars cannot be excluded (similarly as in the case 

of cellars in the western frontage, where the geo-radar did not show the existence of 

cellar chambers). Different geological anomalies recorded in the course of both tests 

can be linked to the occurrence of variables in the annual cycle, watercourses or high 

soaking of the ground with groundwater. 

Drillings in the town hall area have delivered rich geological material containing 

quite thick cultural layer with pottery sherds of modern ceramics lying over the 

surface of the rock bed. They can be considered as layers resulting from levelling the 

area in the course of undetermined reconstruction of the town. Large amount of 

charcoal and burnt places located at the depth of 60-100 cm is probably the evidence 

of one of the fires which took place several times in the period from the 15
th
 to the 

19
th
 century

2
. The exact location of the cellars mentioned by the inhabitants of Dukla 

in the area of the Town Hall remains an open question. 

                                                           
2  Historical sources mention of at least several fires that appeared in Dukla, contributing to sig-

nificant damage of  town buildings. The first one took place in 1474 during the raid of Tomasz 

Tarczay of Lipiany [Sarna 1898: 459], others in 1725, 1738 and in 1758 [Świeykowski 1903: 

30; Słownik… 1956: 168]. In the 19th century, five fires took place in 1810, 1821, 1884, 1885 

and in 1891 [Świeykowski 1903: 45; Morawska 2008: 52]. 
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Conclusions 

The research undertaken within the urban revitalization program (despite its 

limited spatial extent) has yielded very interesting results. The nature of the cellar 

chambers investigated in the western frontage, their connections with modern 

cellars, supplemented with the description of the inhabitants, allows the researchers 

to claim that the studied objects are threshold cellars. This is confirmed by the 

dimensions of the chambers and their location in relation to the frontage plots 

marked on the map of the 19
th
 century and the course of the construction line of the 

Dukla market square before World War II [Kubit 2012, Fig. 17]. The structures 

uncovered during the research suggest that they could have been originally covered 

with arcades of wooden houses, as it took place in nearby Jaśliska [Gransicki 

unpublished results of the studies]. The survey of church property carried out for this 

town in the second half of the 18
th
 century clearly indicated wooden buildings with 

arcades around the market square as the primary housing [Prochaska 1889]. The 

document also mentions the so-called ”tenement houses“ that can be identified with 

buildings made of stone. On the basis of this comparison, it is possible to claim that 

before the construction of brick buildings around the market square in Dukla, the 

town's frontage buildings had the similar character of wooden, compact frontages 

with arcades. 

In the spatial layout of the western frontage of  housing complex, there are clear 

differences in the arrangement of cellars. The southern part, currently consisting of 

three chambers (two are not accessible from the modern cellars, one is accessible via 

a 1.5 m long corridor from the side of the building No. 21 but unused due to 

moisture), has the location along the longitudinal axis of the vault perpendicular to 

the market square (Fig. 2). The northern part, which starts in the approximate centre 

of the frontage, has a longitudinal arrangement and consists of three cellars, which 

have walled up transitions between them. These cellars have a width exceeding 4 m 

and a length of 9 m, with a vault height of 2.40 – 2.70 m. The vaults of the cellars 

are made of yellow-brown sandstone, which was probably obtained from the quarry 

located on the Kamień mountain near Jaśliska from the 16
th
 century, in the south-

eastern part of the Low Beskids [Krukar 1988]. Cellar chambers could be made by 

means of the negative method based on cutting out the arched shape of the matrix in 

the ground where the vault stones were laid. The subsequent removing of the ground 

material allowed for even settlement and solidification of the vault. Such a method 

of making the chambers can be evidenced by the lack of binding of the cellar top 

walls with the vault (Fig. 4: D). All vaults of the discovered cellars were covered 

partially with gravel and clay in order to load the arches (Fig. 6). However, no traces 

of floor remains were found. It is worth mentioning e.g. carefully made and still 

functioning dehydration of cellar chambers,  made of broken stones in the form of 

covered channels in the middle of a flat cellar floor lined with large-sized plates 

(Fig. 6). The cellar entrances were originally from the side of the market square, 

which was confirmed in the case of the cellar chamber under the tenement house 

No. 21 (Fig. 4: C). Based on the collected evidence and premises, it can be argued 
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that the discovered cellars came at least partially from the blooming period the town 

in the 16
th
 and 17

th
 centuries. Such a chronology is indicated, among others, by 

artefacts discovered in the course of sondage excavations. 

In order to expand understanding of the town market complex with reference to 

cellars, further exploration research is necessary, including archaeological studies of 

alleged ground floors from the 19
th
 century. 
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Badania archeologiczno-architektoniczne zabytkowych 

piwnic przedprożowych w zachodniej pierzei rynku  

w Dukli 

 

 

 

 

Streszczenie 

Artykuł przedstawia wybrane wyniki i wnioski z badań archeolo-

giczno-architektonicznych przeprowadzonych w obrębie płyty ryn-

ku w Dukli. Ich celem było zinwentaryzowanie oraz określenie cha-

rakteru znajdujących się tam piwnic przedprożowych. Częścią prac 

było także przeprowadzenie odwiertów kontrolnych w okolicy ratu-

sza, w celu zweryfikowania hipotez o obecności komór piwnicz-

nych oraz przejść podziemnych. 

 

Słowa kluczowe: Polska, Beski Niski, Dukla, zachodnia pierzeja 

rynku, piwnice 

Przedmowa 

W czerwcu 2016 roku na terenie rynku w Dukli (stanowisko nr 13) przepro-

wadzone zostały badania sondażowo-architektoniczne. Ich głównym zadaniem 

było określenie stanu zachowania, formy i charakteru piwnic zlokalizowanych 

przy zachodniej pierzei rynku, w pobliżu zachodniej fasady kamienic nr 20-23. 

Starano się także określić rodzaj zagrożenia, jakie stanowią otwarte na warunki 

atmosferyczne piwnice dla funkcjonującej zabudowy mieszkalnej. Prace zostały 

wykonane na zlecenie Gminy Dukla i były częścią planowanej rewitalizacji 

zespołu staromiejskiego w zakresie udostępnienia dla ruchu turystycznego za-

bytkowych piwnic – ostatniego oryginalnego świadectwa kupieckiej przeszłości 

miasta z okresu XVI i XVII wieku.  
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Zarys rozwoju przestrzennego miasta  

Miasto Dukla położone jest na obrzeżach Beskidu Dukielskiego, stanowią-

cego centralną i najniższą część Beskidu Niskiego [Gerlach 1972: 9 ryc. 1]. Na 

północ oraz północny-wschód znajduje się rozległe, równoleżnikowate obniże-

nie zwane Doliną Żmigrodzką, wykorzystywane obecnie jako szlak tranzytowy 

[Starkel 2001: 141, ryc. 3]. Na południe rozciąga się natomiast zalesione pasmo 

wzniesień z kulminacją Góry Cergowej, najwyższego wzniesienia tej strefy (716 

m n.p.m.). Począwszy od tego miejsca wysokości bezwzględne opadają ku Prze-

łęczy Dukielskiej, najniższego przejścia w całym łuku Karpat (500 m n.p.m.). 

Położenie Dukli w tej strefie zapewniało duże znaczenie handlowe oraz strate-

giczne w ciągu ostatnich stuleci. 

Początki historyczne Dukli wiążą się z przywilejem kanclerza krakowskiego 

Janusza Suchegowilka z roku 1373, w którym zostały uregulowane kwestie 

osadnictwa na prawie niemieckim [Sarna 1898: 458]. Lokacja jako miasta zosta-

ła dokonana w latach 1380-1402 i potwierdzona dekretem Jana i Jakuba Koby-

leńskich, kolejnych dziedziców miasta. W okresie tym nastąpiło wytyczenie 

planu miasta, który z niewielkimi zmianami został zachowany do XVIII wieku 

i utrwalony na mapie Miega (pierwsze badania 1763-1778). 

Miasto obejmowało obszar położony w widłach Jasiołki i Dukielki, który 

pierwotnie został umocniony fortyfikacjami złożonymi prawdopodobnie z wału 

i fosy [Figurska-Dudek 2015: 95, ryc. 2]. Ich przebieg od strony północnej 

i wschodniej jest czytelny do dzisiaj, wyznacza go skarpa ziemna oraz koryta 

rzek, które pełniły funkcję fos. W części południowej umocnienia przebiegały 

najprawdopodobniej w okolicach dzisiejszej ul. T. Kościuszki, natomiast w stre-

fie zachodniej ich linia jest trudna do zrekonstruowania. W części centralnej 

ośrodka miejskiego znajdował się plac rynkowy, który był prostokątem o wymia-

rach około 90 × 60 m (proporcje 2,5 : 1,5) i powierzchni około 0,55 ha [Figurska-

Dudek 2015]. Pierwotnie prawdopodobnie był otoczony od strony wschodniej, 

północnej i zachodniej przez pojedynczy rząd zabudowy. Podobnie jak w więk-

szości miast w XVI wieku, zabudowa rynkowa była drewniana z głębokimi pod-

cieniami [Prochaska 1889]. Przypuszczalnie w początkach XVII wieku powstał na 

placu rynkowym pierwszy ratusz [Świeykowski 1903]. Więcej informacji o zabu-

dowie miasta z połowy XIX wieku dostarcza mapa katastralna Dukli, wyraźnie 

ukazując podział strukturalny zabudowań na drewniane i murowane, które w tym 

okresie stanowią jeszcze znaczący procent zabudowań. W obrębie placu rynkowe-

go całość zabudowań pierzejowych była w połowie XIX wieku murowana, zaopa-

trzona czasem w drewniane dobudówki. Niestety mapa nie przynosi informacji, co 

do faz funkcjonowania i przemian zespołu rynkowego. 

Analiza porównawcza dziewiętnastowiecznego katastru i wcześniejszej Ma-

py Miega wyjaśnia również sposób funkcjonowania sieci transportowej. Pod-

stawę stanowiły ulice wyprowadzone po dwie od narożnika północno-

zachodniego oraz dwie od narożnika północno-wschodniego [Figurska-Dudek 

2015]. Dodatkowo istniał szereg mniejszych ulic, które umożliwiały połączenia 
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z pozostałą częścią miasta. Bezpośrednio przez rynek przebiegał Trakt Węgier-

ski, który od strony południowej prowadził przez Bramę Węgierską a od półno-

cy Bramę Krakowską. Począwszy od XV wieku, Dukla pełniła ważną rolę jako 

element szlaku wymiany handlowej pomiędzy miastami węgierskimi a Sando-

mierzem, jak również była centrum lokalnego rynku zbytu [Malczewski 2016]. 

Obecny układ urbanistyczny Dukli jest wynikiem zniszczeń wojennych, które 

nastąpiły pod koniec II wojny światowej i następującej po niej odbudowie i mo-

dernizacji. 

Przebieg badań archeologicznych 

Badania archeologiczne w 2016 roku polegały m.in. na wykonaniu prac son-

dażowych w obszarze występowania piwnic przedprożowych w pierzei zachod-

niej rynku, w miejscach wskazanych przez wcześniejsze badania georadarowe
1
. 

W pobliżu zachodniej fasady kamienic nr 20-23 wykonano 5 wykopów sonda-

żowych o łącznej powierzchni 27 m
2
 (ryc. 3). Ich wielkość oraz umiejscowienie 

wynikało z ograniczonej dostępności przestrzeni z powodu chodników, schodów 

pomiędzy kamienicami a ulicą oraz porastającą teren prac zielenią. 

Wykop sondażowy nr 1  

Został założony w pobliżu fasady kamienicy nr 21 i miał wymiary 2 × 2 m. 

Pod warstwą darni o miąższości kilku cm znajdowała się warstwa złożona ze 

żwiru rzecznego przemieszanego z niewielką ilością piasku i iłu. W trakcie jej 

eksploracji zanotowano fragment zaworu do kranu wykonany z porcelitu oraz 

pojedyncze skorupy naczyń glinianych. Na głębokości 35-40 cm zalegała war-

stwa złożona z gliny o barwie jasnoszarej przemieszana z niewielką ilością 

drobnego żwirku rzecznego. Na poziomie 40 cm natrafiono na grzbiety płyt 

kamiennych tworzące sklepienie piwnicy (ryc. 4: A). Miały one długość ok. 

25-30 cm i były ściśle ze sobą połączone, tworząc samozaciskową strukturę łuku 

sklepienia. W kilku miejscach przykrywały je poziome kamienie, być może 

stanowiące rodzaj nakrywy sklepienia lub zasypisko powstałe w wyniku kata-

strofy budynku nad piwnicami. Stan zachowania piwnicy jest obecnie bardzo 

słaby – część kamieni sklepienia była mocno zwietrzała, a na łączeniach kamieni 

zaprawa została wypłukana. 

                                                           
1  Nieinwazyjne prace geofizyczne zostały wykonane przez dwa niezależne zespoły. Pierwszy, 

pod kierownictwem dr Bernadety Rajchel z PWSZ w Krośnie, przyjął za cel rozpoznanie struk-

tur podziemnych w obrębie całego placu rynkowego. Badania te dostarczyły szeregu sygnałów 

sugerujących występowanie pod powierzchnią ziemi komór i korytarzy o niewyjaśnionej funk-

cji. Drugi zespół kierowany przez Adama Sikorskiego z TVP Historia skupił się na rejonach 

typowanych jako potencjalne położenie piwnic i korytarzy pod płytą rynku. Badania te wykaza-

ły nieco odmienny od pierwszego obraz, niemniej jednak potwierdziły występowanie anomalii 

mogących być korytarzami lub komorami podziemnymi. W pracach tych, a także w później-

szych badaniach archeologicznych brali udział studenci II roku Zakładu Budownictwa PWSZ 

w Krośnie. 



M. Gransicki, W. Pasterkiewicz • Badania archeologiczno-architektoniczne… 

26 

Materiał zabytkowy: 

1) jeden niewielki fragment dna naczynia barwy ceglastej, pokryty na ze-

wnątrz i wewnątrz zielonym szkliwem; 2) jeden fragment uchwytu pokrywki 

w kształcie odwróconego stożka, ceramika ceglasta; 3) jeden fragment zaworu 

z porcelitu (I połowa XX wieku). 

Wykop sondażowy nr 2 

Miał na celu uchwycenia przejścia pomiędzy dwiema piwnicami, położony-

mi w pobliżu fasady kamienic nr 21 i 22. Wykop miał wymiary 2 × 2 m i w czę-

ści północnej został wydłużony o aneks o wielkości 2,5 × 1 m. Po ściągnięciu 

około 10 cm warstwy wierzchniej (darń oraz część warstwy żwiru rzecznego) 

natrafiono na rurę przeznaczoną do odprowadzania wody deszczowej, która 

przebiegała przez zachodnią część wykopu i uniemożliwiła jego dalszą eksplo-

rację na odcinku o szerokości około 1 m. W pozostałej części – wschodniej oraz 

środkowej odnotowano warstwę żwiru rzecznego sięgająca do poziomu 35 cm. 

Na głębokości tej odsłonięto strop betonowego czopu osadzonego na zerwanym 

sklepieniu piwnicy. Miał on wymiary 90 × 65 cm i powstał, jak można sądzić, 

w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Eksplorację wykopu zakończono na 

tym poziomie, z uwagi na zły stan zachowania piwnicy i niebezpieczeństwo jej 

zapadnięcia się po odsłonięciu zbyt dużej powierzchni sklepienia, które mogło 

skutkować szkodliwym odciążeniem struktury.  

Wykop sondażowy nr 3  

Znajdował się na północnym skraju fasady kamienicy nr 22 i miał wymiary 

3 × 1 m, po osi północ-południe. W trakcie badań zarejestrowano podobny układ 

nawarstwień jak w wykopach nr 1 i 2; do głębokości około 5-7 cm sięgała darń, 

pod którą znajdowała się warstwa żwiru rzecznego, nawiezionego w celu wy-

równania powierzchni terenu. Na głębokości około 50 cm natrafiono na sklepie-

nie piwnicy rozciągającej się wzdłuż kamienicy nr 22. W miejscu z tym udało 

się także uchwycić łączenie z kolejną piwnicą należącą do kamienicy nr 23, 

ułożoną na przedłużeniu pierwszej, z którą niegdyś była połączona portalem 

nakrytym płaskimi płytami kamiennymi. Przejście zostało zamurowane w nie-

właściwy sposób, co spowodowało załamanie wspomnianych nadproży płyto-

wych. Na uwagę zasługuje czytelna ściana dzieląca obie sklepione piwnice wy-

konana z płaskich kamieni rzecznych. W przestrzeni bezpośrednio nad sklepie-

niami zanotowano warstwę złożoną ze żwirku oraz iłu. Zawierała ona dwa 

fragmenty naczyń oraz ułamek kości. 

Materiał zabytkowy: 

dwa fragmenty górnej części baniastego garnka zdobionego w górnej części 

brzuśca motywem „rybiej łuski” oraz poziomą listwą, od strony wewnętrznej 

wręg na pokrywkę; ceramika biała, pokryta miodowym szkliwem z obu stron; 

średnica wylewu 21 cm (ryc. 5: 3). 
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Wykop sondażowy nr 4 

Znajdował się w pobliżu fasady kamienicy nr 20 i miał wymiary 3 × 2 m. 

Bezpośrednio pod warstwą darni, na poziomie 20-30 cm odsłonięto płaszcz 

z betonu, który przykrywał w całości sklepienie piwnicy o średnicy łuku prze-

kraczającej 4,0 m (ryc. 4: B). Według informacji uzyskanych od pracowników 

Urzędu Gminy, prawdopodobnie w ten sposób zabezpieczono całą piwnicę po 

zapadnięciu się pobliskiej jezdni. W miejscu poszerzenia wykopu uchwycono 

zakończenie warstwy betonu a pod nim zewnętrzną część – ścianę szczytową 

piwnicy. Przez niewielki otwór znajdujący się pomiędzy kamieniami tworzący-

mi ścianę, została wprowadzona do wnętrza kamera światłowodowa, przez co 

możliwe było ustalenie stanu zachowania całości konstrukcji. Potwierdzono, że 

sklepienie uległo zawaleniu a pozostała część, zwłaszcza zachodnia i fragmenta-

rycznie środkowa, zostały zasypane. W pobliżu wschodniej ściany wykopu son-

dażowego dokonano przegłębienia, odsłaniając sekwencję nawarstwień. Na głę-

bokości 50 cm zarejestrowano warstwę spalenizny w postaci polepy o miąższo-

ści około 2-3 cm. Podobne ślady działania ognia stwierdzono również głębiej 

(80 cm) tym razem w postaci ciemnoszarej ziemi z drobnymi węglami drzew-

nymi. Z badań nad układem urbanistycznym pierzei zachodniej rynku w Dukli 

wynika, że odkryta w wykopie nr 4 piwnica może być jedną z dwóch piwnic 

kamienicy nr 105 widocznej na mapie katastralnej Dukli z roku 1891 (ryc. 2 C). 

Wykop sondażowy nr 5 

Był to wykop o wymiarach 2,3 × 3 m założony w pasie chodnika, ograni-

czony występowaniem głęboko wkopanych krawężników oraz warstwą piasku 

stabilizowanego na sztywno cementem, stanowiącą podbudowę obrzeży chodni-

ka. Po ściągnięciu kostki brukowej, odnotowano podsypkę złożoną z drobnego 

żwirku oraz bardziej zwartą podsypkę, składająca się z grubego żwiry rzeczne-

go, piasku oraz dużych brył i pokruszonego betonu z domieszką większych ka-

mieni – otoczaków rzecznych, które mogły pochodzić z ruin nieistniejącego 

budynku. Na poziomie około 30 cm natrafiono na nawarstwienia kulturowe 

związane z okresem istnienia zabytkowych kamienic oraz piwnic. Począwszy od 

powierzchni były to: warstwa żwirku oraz ilastej, żółtej gliny o miąższości około 

20 cm. Pod nią znajdowała się warstwa ziemi próchniczej o ciemnobrązowej 

barwie zawierająca dużą ilość węgli drzewnych oraz drobnych bryłek polepy. 

Warstwa ta była mocno porozcinana system korzeniowym rosnących w pobliżu 

drzew. W kilku miejscach stwierdzono pozostałości spalonych belek, które na 

podstawie zachowanych fragmentów można oszacować na przekroje osiągające 

kilkanaście centymetrów. Na poziomie około 65 cm w części zachodniej wyko-

pu natrafiono na sklepienie piwnicy oraz ograniczający ją od strony wschodniej 

fundament nieistniejącej kamienicy. W miejscu tym natrafiono na wejście przy-

kryte przestrzenną belką kamienną, które zostało zamurowane ścianą z cegieł 

i kamieni. Otwór wejściowy od strony rynku wykończono w formie fragmenta-

rycznego portalu, którego najwyraźniejszym elementem była wymieniona po-

zioma belka o przekroju prawdopodobnie około 20 × 20 cm (widoczny profil to 
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wysokość 20 cm oraz osiągalne pomiary od 8 do 14 cm w głąb struktury zamu-

rowanego otworu). Portal był prawdopodobnie osłonięty łukowym sklepieniem, 

którego ślady można było odczytać nad belką nadprożową. W zsypisku znale-

ziono dużą ilość fragmentów naczyń glinianych i kafli z XVII i XVIII w., 

przedmiotów metalowych oraz dwie monety – tzw. boratynki. Poza pozostało-

ściami wyposażenia i monetami w zasypisku, odnaleziono szereg kamieni, które 

stosowane były do realizacji konstrukcji ścian i stropów, pochodzące prawdopo-

dobnie z zarwanego stropu korytarza wejściowego i ścian tegoż budynku. 

Materiał zabytkowy: 

1) jeden fragment wylewu naczynia ze zgrubiałym brzegiem i z listwą pod 

wylewem, ceramika szara, średnica wylewu 17 cm (ryc. 5: 1); 2) jeden fragment 

brzegu naczynia z listwą pod wylewem, ceramika ceglasta, średnica wylewu 16 

cm (ryc. 5: 2); 3) jeden fragment ceramiki, powierzchnia zewnętrzna szara, we-

wnętrzna ceglasta; 4) jeden fragment kafla ze stylizowanym ornamentem roślin-

nym pokryty ciemnozieloną polewą (ryc. 5: 5); 5) dwa fragmenty kołnierzy ka-

fli; 6) jeden fragment naczynia stołowego wykonany z fajansu (ryc. 5: 4); 

7) jeden fragment naczynia z „pseudokamionki” pokryty od wewnątrz polewą 

ciemnoczerwoną, ceramika ceglasta; 8) jeden drobny fragment ceramiki białej 

z żółtą polewą wewnątrz i brązowo-żółtą na zewnątrz; 9) jeden drobny fragment 

ceramiki białej z pomarańczową polewą wewnątrz i żółtą na zewnątrz; 10) jeden 

fragment dna naczynia, ceramika ceglasta; 11) jeden fragment ceramiki białej 

z miodową polewą wewnątrz; 12) jeden drobny fragment ceramiki białej z żółto-

brązową polewą wewnątrz i ciemnozieloną na zewnątrz; 13) jeden fragment 

ucha naczynia, ceramika ceglasta; 14) jeden fragment nieokreślonego przedmio-

tu z ołowiu; 15) jeden fragment nieokreślonego przedmiotu z żelaza; 16) dwie 

miedziane monety – szelągi Jana Kazimierza, tzw. boratynki (ryc. 5: 6, 7). 

Materiał zabytkowy, który został zebrany w trakcie badań jest nieliczny 

i obejmuje 15 fragmentów naczyń, 3 ułamki kafli, 2 przedmioty metalowe oraz 

2 monety. Ceramika jest mało zróżnicowana pod względem technologii i form. 

Część ułamków charakteryzuje się jednobarwnymi wypałami ceglastymi, po-

wstałymi w atmosferze utleniającej. Kolejna grupa posiada w przełomach barwę 

białą, lub biało-szarą i odznacza się dużą twardością. W zespole znajdują się 

ponadto ułamki o szarej barwie wypalane w atmosferze redukcyjnej. Pośród 

odkrytych form przeważają fragmenty naczyń datowanych na XVII-XVIII wiek 

[Czopek i Lubelczyk 1993]. Są to głównie przysadziste garnki o łukowatym 

wylewie ze zgrubieniem na krawędzi, zaopatrzone w poziomą listwę (ryc. 5: 

1, 2), czasem pokryte szkliwem o kolorze miodowym (ryc. 5: 3). Ceramika ta 

stanowi zapewne wyrób miejscowych warsztatów rzemieślniczych. Wśród mate-

riału ceramicznego zwraca również uwagę fragment naczynia fajansowego 

z zachowanym uchem (ryc. 5: 4) oraz ułamki kafli z XVII wieku z ornamentem 

roślinnym pokrytym zielonym szkliwem (ryc. 5: 5). Ponadto z nawarstwień wy-

kopu sondażowego nr 5 pochodzą także 2 monety – szelągi Jana Kazimierza, 

tzw. boratynki (ryc. 5: 6,7). Ich zły stan zachowania uniemożliwia odczytanie 
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daty wybicia. Pozyskane materiały wskazują, że piwnice będące obiektem badań 

archeologicznych były intensywnie użytkowane w ciągu XVII wieku. 

Częścią prac mających na celu rozpoznanie sytuacji w zachodniej pierzei 

rynku i w bezpośrednim sąsiedztwie ratusza były nieinwazyjne badania z uży-

ciem georadaru. Wskazania urządzenia obrazujące obszary występowania ano-

malii pod wybetonowaną płytą rynku sugerowały możliwość występowania 

połączeń komunikacyjnych pomiędzy piwnicami pierzei a komorami piwnicz-

nymi pod ratuszem. Wraz z informacjami zebranymi od mieszkańców pozwalało 

to sądzić o istnieniu pod powierzchnią terenu, pozostałości historycznej zabu-

dowy placu rynkowego. W miejscu wystąpienia anomalii wyznaczono kilka 

punktów, w których w dalszym toku prac wykonano cztery odwierty z użyciem 

wiertnicy mechanicznej. W odwiercie RD1 założonym na południe od ratusza, 

na poziomie 15-50 cm, stwierdzono pod kamienną płytą, warstwę żwirku oraz 

gliny. Od głębokości 50 cm towarzyszyła im warstwa z kamieniami, a na głębo-

kości 60-70 cm stwierdzono dużą ilość zwęglonego drewna. Na głębokości 80 

cm znajdowała się warstwa zwięzłej gliny o barwie brązowej zawierająca 

w stropie zabytki archeologiczne (drobne skorupy nowożytne oraz fragment 

szkła). Sięgała ona do poziomu 170 cm, czyli prawie na całkowitą głębokość 

odwiertu, który zakończono 10 cm niżej. Kolejny odwiert – RD2, założono 

w części zachodniej ratusza, bezpośrednio przed wejściem. Stwierdzono w nim 

bardzo podobną sytuację stratygraficzną jak w przypadku odwiertu RD1, jedynie 

warstwa ziemi z węglami drzewnymi była tutaj nieco miąższa i sięgała do po-

ziomu 100 cm. Zarejestrowano w niej pojedyncze fragmenty ceramiki oraz 

okruchy cegieł. Do głębokości 180 cm zalegała zwięzła glina o brązowej barwie. 

Pozostałe dwa odwierty założono w części na północ od ratusza. Odwiert RD3 

sięgał 92 cm, natomiast odwiert RD4 57 cm. Bezpośrednio pod warstwą betonu, 

podsypki, stwierdzono zaleganie żółtawej gliny, pozbawionej tym razem warstw 

z węglami oraz zabytkami. 

Wbrew wcześniejszym wynikom badań georadarowych, odwierty nie po-

twierdziły występowania w obrębie płyty rynkowej żadnych dodatkowych ko-

mór piwnicznych (w postaci pustych przestrzeni) lub innych śladów zabudowy. 

Warto jednak zaznaczyć, że ze względu na punktowy, a nie liniowy charakter 

badań, nie można wykluczyć ich występowania (podobnie jak to miało miejsce 

w przypadku piwnic w pierzei zachodniej, gdzie georadar nie wykazał istnienia 

użytkowanych komór piwnicznych). Odnotowane anomalia geologiczne, o od-

miennych wynikach w przypadku obu badań, można powiązać z występowa-

niem zmiennych w cyklu rocznym, cieków wodnych lub wysokim nasączeniu 

terenu wodą gruntową. 

Odwierty w strefie ratusza przyniosły bogaty materiał geologiczny zawiera-

jący dość miąższe warstwy poziomu kulturowego z okruchami nowożytnej ce-

ramiki, zalegającego nad powierzchnią podłoża skalnego. Można je uważać za 

warstwy pochodzące z niwelacji terenu przy okazji nieokreślonej przebudowy 

miasta. Duże ilości węgli drzewnych i spalenizny z głębokości 60-100 cm są 

zapewne śladem po jednym z pożarów, które miały miejsce kilkakrotnie w okre-
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sie od XV do XIX wieku
2
. Dokładne umiejscowienie wzmiankowanych przez 

mieszkańców Dukli piwnic w rejonie Ratusza, pozostaje póki co sprawą otwartą. 

Podsumowanie 

Rozpoczęte badania w ramach programu rewitalizacji miasta, pomimo nie-

wielkiego zakresu przestrzennego, przyniosły bardzo interesujące rezultaty. Cha-

rakter zbadanych w zachodniej pierzei komór piwnicznych, ich połączenie ze 

współczesnymi piwnicami, uzupełnione opisem mieszkańców pozwalają na 

twierdzenie, że przebadane pomieszczenia są piwnicami przedprożowymi. Po-

twierdzają tą tezę wymiary komór i ich usytuowanie względem działek pierze-

jowych jak na mapie z XIX wieku oraz przebiegu linii zabudowy dukielskiego 

rynku sprzed II wojny światowej [Kubit 2012, ryc. 17]. Konstrukcje odsłonięte 

w czasie badań sugerują, że mogły być nakryte pierwotnie podcieniami drew-

nianych domów pierzejowych, podobnie jak to miało miejsce w przypadku nie-

odległych Jaślisk (niepublikowane wyniki badań M. Gransickiego). Lustracja 

majątków kościelnych dla tego miast wykonana w drugiej połowie XVIII wieku, 

wyraźnie wskazuje na drewnianą zabudowę rynkową z podcieniami, jako pod-

stawową [Prochaska 1889]. Dokument wzmiankuje ponadto tzw. „kamienice”, 

które można identyfikować z budynkami wybudowanymi z kamienia. Na pod-

stawie tego porównania można wysunąć twierdzenie, że przed realizacją muro-

wanych zabudowań rynkowych w Dukli, zabudowa pierzejowa miasta, miała 

charakter zwartych, drewnianych pierzei podcieniowych.  

W układzie przestrzennym zespołu zabudowy pierzei zachodniej widać wy-

raźne różnice w rozplanowaniu pomieszczeń piwniczych – część południowa, 

składająca się obecnie z trzech komór (dwie są niedostępne od strony współcze-

snych piwnic, jedna jest dostępna poprzez długi na ok. 1,5 m korytarz od strony 

kamienicy nr 21, ale nieużytkowana ze względu na zawilgocenie), ma położenie 

sklepienia na osi wzdłużnej prostopadle do płyty rynku (ryc. 3). Część północna, 

która rozpoczyna się w przybliżonym środku pierzei, posiada układ wzdłużny 

i składa się z trzech piwnic, które posiadają zamurowane przejścia między nimi. 

Piwnice te mają szerokość przekraczającą 4 m i długość osiągającą 9 m, przy 

wysokości sklepienia 2,40 – 2,70 m. Sklepienia piwnic wykonano z kamienia 

łamanego, piaskowca barwy żółto-brązowej, który był pozyskiwany prawdopo-

dobnie już od XVI wieku z kamieniołomu na górze Kamień opodal Jaślisk, 

w południowo-wschodniej części Beskidu Niskiego [Krukar 1988]. Komory 

piwniczne mogły być wykonywane metodą negatywową, polegającą na wycię-

ciu w gruncie łukowego kształtu matrycy, na której układane były kamienie 

                                                           
2  W źródłach historycznych znajdują się wzmianki o co najmniej kilku pożarach, które dotknęły 

Duklę przyczyniając się do znacznych zniszczeń w zabudowie miasta. Pierwszy miał miejsce 

w 1474 roku w czasie najazdu Tomasza Tarczaya z Lipian [Sarna 1898: 459], kolejne w 1725, 

1738 i w 1758 roku [Świeykowski 1903: 30; Słownik… 1956: 168]. W XIX wieku wybuchło 

pięć pożarów w 1810, 1821, 1884, 1885 i w 1891 roku [Świeykowski 1903: 45; J. Morawska 

2008: 52]. 
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sklepienne. Późniejsze wybieranie materiału gruntowego pozwalało na równo-

mierne osiadanie i krzepnięcie sklepienia. O takim sposobie wykonania komór 

świadczyć może brak przewiązania ścian szczytowych piwnic ze sklepieniem 

(ryc. 4: D). Wszystkie sklepienia odkrytych piwnic były obsypywane w części 

sklepień żwirkiem i gliną w celu dociążenia łuków sklepiennych (ryc. 6). Nie 

odnaleziono natomiast śladów dawnych posadzek i podłóg. Należy zwrócić 

uwagę na starannie wykonane i funkcjonujące do dziś odwodnienie komór piw-

nicznych, wykonane z kamieni łamanych w postaci nakrytych koryt w środku 

płaskiej posadzki piwnicznej, wyłożonej wielkowymiarowymi płytami (ryc. 6). 

Wejścia do piwnic znajdowały się pierwotnie od strony płyty rynku co udało się 

potwierdzić w przypadku komory piwnicznej pod kamienicą nr 21 (ryc. 4: C). 

Na podstawie zebranych dowodów i przesłanek, można wysunąć twierdzenie, że 

odkryte piwnice przynajmniej częściowo pochodzą z okresu rozkwitu miasta 

w XVI i XVII wieku. Na taką chronologię wskazuje m.in. materiał zabytkowy 

odkryty w wykopach sondażowych.  

Dla lepszego poznania zespołu zabudowy rynkowej w zakresie piwnic, nie-

zbędna jest dalsza eksploracja, w tym m.in. przebadanie archeologiczne do-

mniemanych parterów z XIX wieku. 
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