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W S T i P 
================= 
================= 

W miarę wzrostu ilości badanych stanowisk archeologicznych, 
wyraźnie dawał się odczuć brak d~kladnej i pełnej informacji o pra
cach wykopaliskowych. Publikacja uzyskiwanych materiałów następuje 
zazwyczaj po kilku latach, a powielane sprawozdania, udostępniane 
na dorocznych konferencjach sprawozdawczych nie spełniały \~ienio
nych postulatów. 

W 1967 ~oku wysunięta została propozycja ujęcia wszystkich 
sprawozdań w jednym tomie. Inicjatywę tę podjęło Polskie Towarzystwo 
Archeologiczne, zyskała te~ pełne poparcie Zarządu Muzeów i Ochro
ny Zabytków i Instytutu Historii Kultury Materialnej. Obie instytu- , 
cje przyznały odpowiednie fundusze, dzięki którym niniejszy informa
tor mógł się ukazać .• 

• 
Złożyły się nań krótkie informacje o badaniach, przeprowadzonycli 

w J28 miejscowościach, Mimo krótkiego czasu dla opracowania sprawoz
dań zostały one nadesłane bardzo punktualnie /ostatnie ok. ' l5 listo
pada/ i w objętości na ogól odpowiadającej postulowanej ·w instrukcji 
/l str. -l stanowisko/. 

Obliczając szacunkowo informator objął 99% wszystkich badań. 
Przypuszczalnie 5-6 stanowisk nie zostało uwzględnionych, zaś spra
wozdania ośroDka bydgoskiego /Konserwator i Muzeum/ nie dotarły 
/zaginęły w drodze/ i wiadomo tylko, że prowadzone były na następu
jących stanowiskach : 

Chełmica, pow. V/lo cławek /brąz/ 
Strzelce Górne, Bydgoszcz /wczesne średniowiecze/ 
Kozia Góra, pow. Wyrzysk /okres halsztacki/ 
Olsza, pow. Mogilno /okres lateński/ 

Wszyscy, którzy w zaplanowanym terminie nadesłali sprawozdania 
stali się tym samym współautorami publikacji i swoją obywatelską 

postawą umożliwili jej realizację . 

Głównym celem informatora jest przedstawienie poszerzonej infor
macji, obejmującej: opis położenia stanowiska, najważniejszych zja
wisk i zabytków i podstawovzych materiałów. 



.Jak wynika z pierwszych doświadozeD treś& taka mieści się w 
28 - 30 wierszach, toteż praca redakcji ograniczała się prze-
de wszystkim do dokonania niewielkich skrótów i właściwego usta
wienia kolejności przedstawianych problemów. 

W tomie tym znalazły się jednak również obszerniejsze spra
wozdania. Nastąpiło to w wypadku, gdy autorzy omawiają kilka 
stanowisk o zbliżonej problematyce lub też, gdy w sprawozdani~ch 
omówione są szczególnie interesujące rezultaty badań. 

1 Niekt6~e sprawozdania, obejmujące niezwiązane ze sobą sta
nowiska, zostały rozdzielone, niekiedy jednak dwa sprawozdania 
dotyczące badań na jednym obiekcie musiały zostać złączone (np. 
dotyczące Odrzykonia) i w tych wypadkach tekst odbiega znacznie 
od obu pierwowzorów. 

Układ tomu zgodny jest z kolejnością okresów ohronoloeicznyoh. 
Nie ma wśród nich okresu wędrówek ludów, ale został on wyłącznie 
wspomniany przy omawianiu stanowisk z innych okresów. Odnośniki 
w poszczególnych działach wskazują na miejsce omówienia wielokul~ 
turowego stanowiska. Alfabetyczny spis wszystkich miejscowości znaj
duje się na ko~cu tomu. 

Pomyłk.i były niestety nieuniknione. Ostatnie Sprawozdanin na
deszły w połowie listopada, gdy część tekstu musiała być oddana 
do przepisywania. P~ace nad przygotowanięm całego tomu musia~ 
być zakończone już w pierwszych dniach gn~dnia. W rezultacie do
stxzeżone często omyłki nie mogły zosta6 poprawione. Tak więc dla 
przykładu: jedno stanowisko - ~rzoskwinia, pow. Kraków (mezolit 
i neolit) znalazło się poza tekstem, a stanowisko w Krzelowie, 
zapowiedziane telefonicznie zostało przesunięte w mie .jsce, w któ
rym znalazłoby się w wypadku pisowni "sz" - zamiast "rz" 

Na :pewno więc, obecna forma informatora jest bardzo niedosko
nała 1 wszelkie uwagi kry~Jczne będą niezmiernie przydatne dla 
redakcji: przygotowującej następną publikację tego rodzaju. 

Marek Konopka 
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P A L E O L I 'l I M E z · o L I T 
=====~============================================ 

==--====================================== -===== 

B E B li o, pow, Kraków Katedra Archeologii Polski 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Badania p~owadził dr Janusz Krsyszto~ KOzłowski pr~ współpracy 

mgr Małgorzaty Grabowskiej, finansował UJ .. 

Prace wylcopa1iskowe w ~askini Bębl:owskiej Dolnej miały na ce1u 

ustalenie stratygratli nawarstwia~ jaskini i ich zawartości paleonto

logicznej i prahistorycznej. Wykonano w tym celu wykop o pow. 9 m2, 

który osiągnął dno skalne jaskini. Ustalono, te osaey są zlotone s 

następujących serii: 

1/ spągowe gliny warstwowane, jatowe prahistorycznie i paleontologi-
' 

cmie, 

2/ dolna: seria leasowo-gruzista, zawierająca niewielką ilod6 drob

nej ~auny ssaków, 

'' seria gliniasto-gruzista sawierająca teł niewielką ilo66 drobnej 

fauny ssaków. Jest ona prawdopodobnie złołem kości dułych ssaków 

plejstoceńskich, wydobywanych poprzednio w tej jaskini w czasie 

dawnych eksploracji oraz rozkopyw~ amatorskich, 
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4/ górna seria gruzisto-lesaowa, zawierająca te~ małą ilość drobnej 

faUQy, będąca prawdopodobnie sło~em materiałów górnop9leolitycz

nych, niestety bardzo ubogich. 

5/ na powierzchni tego osadu występuje gruzieta próchnica holeceńs

ka z zab~kami neolitycznymi i protohistorycznymi. Nale~y pod

kre~li6, te na granicy utworów 3 i 4 stwierdzono występowanie z~ 
burzeń kriogeniczny~ 

Przeprowadzone badania dały interesujący przyczynek do straty

grafii osadów jaskiniowych, szczególnie cenny w nawiązaniu do sta

nowisk sąsiednich. 

C A Ł O W A N I E, pow, Otwock Zakład Paleolitu IHKM PAR 

Badania prowadzili. dr Romuald Schi1d i Jll8r Jlaria Schild, w cza

sie od 4.VII. do 6.IX., finansował IHKM PAN. 

Tegoroczne badania były kontynuacją uprzednich ekspolracji pro

wadzonych systematycznie od r. 1963. W sezonie bietącym pracowali 

nadal w wykopie III oraz rozpoczęto i zakończono rozkopywanie wyko

pów VIII i IX piaskowego, VIII i IX torfowego a takte szurfów zwia

dowczych nr 6, 7, 8, 9. 

Dzięki wynikom tegorocznych badań, udało się zakończy6 etap 

rozpoznania sytuacji stratygraficznej wyspy wydmowej, na której usy

tuowane jest stanowisko. Stratygrafia ta przedstawia się następująco. 

I. Trzy krz~mieniee nieznanego dotychcza przemysłu późnopaleo

litycznego zalegają w stropowej części serii wydmowej najstarszego 

dryasu /wykopy VII, VIII, szurf 9/ • 

li. Dwie bogate krzemienice prze~ełu katarzynowakiego i para-
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tarnowskiego spoczywają w całej miątszości gleby Useelo. Gleba ta 

rozdziela dwie serie wydmowe: najstarszego dryaeu i młodszego drya

su /wykop rx/. 

III. Trzy ubogie krzemienice nowego nieznanego przemystu spo

czywają na glebie Usaelo, w piaskach a częściowo w cienkiej gytii 

datowanej na 8710. :t 100 p.n.e. Przykryte są przez serię wydmową 

alodazego dr,yasu /wykop III i IX oraz wykopy torfowe VII i · IX/. 

IV. Dwie krzemienice cyklu mazowszańskiego zalegają w iluwium 

gleby holoc8ńskiej kryjącej wydmę i ponitej serii organogenicznej 

torfowiska. Spąg tej serii datowany jest prowizorycznie na końcową 

ezęś6 młodszego dr,yaau. /Wykop I i II oraz wykop torfowy IV /. 

V. Krzemienice /dwie 'lub trzy/ przemystupludzkiego mlodsze

so spoczywają w iluwium gleby holoceńskiej oraz w spągu wspomnianej 

serii organogenicznej torfowiska. /Wykop III, wykopy torfowe VII-IX/. 

VI. Bogata krzemienica cyklu narwiański ego le~y w iluwium gle

by holoceńskiej i w torfie szacunkowo datowanym na boreal, l wk III/. 

VII. Inna krzemienica cyklu narwiańskiego, która na wydmie za

lega w pozycji identycznej z krzemienicą upr~ednio wymienioną, na

tomiast w torfie znajduje się powyżej poziomu kulturowego VI, a tut 

poniżej serii torfowej, datowanej szacunkowo na optimum klimatyczne

go /wykop III, wykopy torfowe VII-IX/. 

Ponadto rozkopano trzecią krzemienicę cyklu narwiańskiego, któ

rej pozycja .. stratygraficzna jest niezbyt pewna /wykop III/. Z uwa

gi na śle~ osadnictwa mezolitycznego w wykopie tGrfowym IX, które 

wystąpiły pomiędzy poziomami VI i VII, jest wysoce prawdopodobne, iż 

chronologicznie, zajmuje ona miejsce pośrednie pomiędzy dwoma uprzed

nio wymienionymi krzemienicami mezeolitycznymi. 
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G O J S e, pow. Pajęczno Katedra Archeologii Folski 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Badania prowadził dr Bolesław Ginter, finansowa~ UJ. 

Prace w Go_jśeiu,na stan~ ., objęły · eksplorację dwu wykopów o 

łącz~ej powierzchni ponad 100m2• Wykop III usytuowano w sąsiedz
twie wykopu z roku ubiegłego. Odkryto w nim kilkanaście krzemie -

nie typu pracownianego, które dostarczyły ponad 50.000 wyrobów, 

wśród których przewstały odłupki z wstępnej zaprawy rdzeni. Uzy

skano takte sporą iloś~ połamanych, nieregularnych wiórów oraz r~ 

tne odmiany rdzeni z przewagą :form wiórówych dwupiętrowych. Znalezio

no takte pewną iloś6 narzędzi typu nakopalnianego. 

Wykop .II usytuowany w odległości około 150 metrów od poprzed

niego dostarczył ponad )0.000 zabytków krzemiennych, skupionych 

na przestrzeni około )0 m2• Wśród nich przewatały . wyroby charakte

rystyczne dla stanowisk pracownianych. Natrafiono takte na t'ragment 

krzemienicy typu podomowego, o interesującym inwentarzu, zlotonym 

w ogromnej większości z drapaczy i odłupków łuskanych. 

Zarówno wykop II jak i wykop III, sądząc na podstawie zabyt

ków takich, jak liściaki, dostarczył wyrobów achyłkowopaleolitycz

nych, które można z całą pewnością odnieś6 do cyklu mazowszańskiego, 

zapewne w jego środkowych :fazach, 
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G R O D Z I S K O, pow. Olkusz patrz neolit 

Jaskinia ttad Mosurem Stacym Dutej 

o· w O t D Z I E c, pow.Nisko MUzeum Okręgowe w Rzeszowie 

Badania prowadził mgr Antoni ~alar, finansowała - WRN w Rzeszowie 

Badania w Gwoźdzcu /stanowisko nr 9/ miały charakter ratow

niczy i były kontynuacją prac zapoczątkowanych w roku ub. Wykop 

tegoroc~ stanowił- przedlutenie i poszerzenie wykopu I/66. 

Omawiane stanowisko jest otwartą osadą wydmową, datowaną na 

późny mezolit. 

iegoroezny wykop, o powierzchni stu kilkudziesięciu m2, dos

tarczył sporej ilości wyrobów krzemiennych, w tym ok. tOO narzędzi 

i rdzeni, wykonanych głównie z surowca świeciechowskiego. Zabytki 

przewsinie zalegały na za:otu pierwotnym, a tylko niewielką ich il

oś~ znaleziono w próchnicy. Wydobyty materiał krzemienny ma jednoli

ty charakter. W grupie narzędzi przeważają zdecydowanie skrobacze i 

drapacze o b&rdzo róinorodnych formach. W mniejszej ilości występu

ją zbrojniki, często formowane techniką rylcową; reprezentowane są 

przez półtylczaki, trójkąty nierównoboczne i trapezy. Trapezy wystę

powały głównie w najwyłszych partiach wykopu. Pozostale grupy narzę

dzi były mniej liczne. Znalezione rdzenie /4 szt./ to okazy niewie

lkie, w trzech wypadkach ze zmienioną orientacją, a tylko jeden je

dnopiętowy, smukły, wiórowy. Wykop dostarczył ponadto pewnej ilości 

odpadków charakterystycznych, przeważnie rylców. 
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Zespół narzędzi uzyskany podczas dwuletnich prac wykopalisko

wych w Qwoźdzcu, wydaje się by6 pokrewny zespołom nawiązującym do 

tzw. "kultury janisławickiej". W chwili obecnej jest to jeden z 

największych zespołów tej kultury w Polece. 

Wspomniane stanowisko zostało całkowicie przebadane. 

K L U C Z B O R K /teren powiatu/ Muzeum im. Dzier~onia w Klu

czborku 

Badania prowadził mgr Zbigniew Bagniewski, finansowało - Muze

um im. J. Dzier~onia w Kluczborku. 

W powiecie kluczborakim przeprowadzono badania weryfikacyjne 

stanowisk archeologicznych, datowanych na BcQyłek plejstocenu i 

początek holocenu. W literaturze okresu międzywojennego, ukazało 

się szereg wzmianek rejestrujących znalezienie inwentarzy krzemie

cnych na gruntach niektórych miejscowości powiatu kluczborskiego. 

Materiały przedwojenne zostały schematycznie opracowane i opubli

kowane przez Raschkego w monograrii powiatu. W czasie działań wo

jennych - zabytki te zaginęły. W okresie powojennym znaleziono no

we materiały, które przekazane zostały Muzeum w Bytomiu. 

Oelem obecnie przeprowadzanych badań było ustalenie lokaliza

cji stanowisk i uzyskanie o nich motliwie peŁnych danych /zwłaszcza

chronologii/. W okresie międzywojennym na terenie powiatu lcluccbor

skiego wyró~ono następujące stanowiska: Borek etan. 2, Jeśkowice 

stan. 10, Ligota· Zamecka, Kluczbork loco stoon. 6, Wierzbies Górna 

/kol.Wałda/ stan. 1 i 2. Po wojnie wyrótniono dwa dalsze stanowiska 

na gruntach wsi Markotów, oraz jedno w Duczowie Małym. 



_,,-
Z uwagi na trudne warunki poszukiwań /zasiewy/ pokrycie lemte 

itp. na dwóch stanowiskach badań nie przeprowadzono /Kluczbork 

loco, Ligota Zamecka/. Z pozostałych stanowisk. zebrano materiał 

krzemienny, wykonano plany, opisy oraz eklasy~ikowano zabytki pod 

względem typologicznym. Na terenie wsi Markotów, wyróżniono w· li

teraturze dwa stanowiska /6 i 7/. W czasie -przeprowadzonych prac, 

materiał znaleziono w jednym miejscu. Brak dawnej lokalizacji nie 

pozwala ustali6 czy zebranQ zabytki z któregoś ze znanych stanowisk 

/i z którego/, czy tet może eksplorowano powierzchniowo stanowisko 

nowo odkryte. 

Uzyskany w czasie badań weryfikacyjnych material archeologiczny 

pozwala, w ogólnych zarysach, wyznaczy6 chronologię stanowisk oraz 

stanowi materialnY ślad po najstarszym osadnictwie archeologicznym 

w powiecie kluczborskim. 

M A T Ł A_K, pow. SUwałki Konserwator Zabytków Arche

ologicznych w Białymstoku. 

Badania prowadziła mgr Sylwia Wierzbicka-Pawłowska, finansował 

- WKZ w Białymstoku. 

Kontynuowano systematyczne prace wykopaliskowe na wielokulturo

wym stanowisku w Matłaku. Dotychczasowe eksploracje doprowadziły do 

wykrycia sześciu faz osadnictwa: 

1/ nikle ślady pobytu gromad scĄyłkowopaleolitycznych; 

2/ ślady osadnictwa mezolitycznego /elementy cykli - narwiańskiego 

i wiślańskiego/; 

J/ osadnictwo neolityczno-brązowe /?/ - ceramika sztrychcwana z 
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ornamentem sznurowym oraz nikłe ślady osadnictwa: 4/ wczeanotelaz

nego, 5/ rzymskiego i 6/ średniowiecznego. 

Gelem prac było ustalenie zasięgu warstwy kulturowej /~aza J/ 

w stosunku do zbiornika wodnego - jez. Gacne, oraz odkrycie dalezyeb 

jam w najwytszej czę,ci stanowiska. Wyeksplorowano północno-wscho

dni i zachódni kraniec warstwy kulturowej, kt6ra w kilku miejscach 

sagłębiała się nieco w podłoże /jamy?/. Uzyskany z niej inwentarz 

krzemienny to - masywne drapacze z retuszem rynienkowym, zaczątko

wiee siekiery /?/, rylce i nieliczne fragmenty kości zwierzęcych. 

W najwyższej części stanowieka odkryto 5 dość głębokich jam, 

aniezezonych w części stropowej. Zawierały one materiał krzemienny 

o pokroju raezej mezolitycznym oraz fragmenty ceramiki sztrychowa

nej. W jednej z mniejszych jam natrafiono na skupienie kości zwie

rzęcia średniej wielkości - fragmenty kości długich i bardzo źle za

chowana szczęka z zębami. Uwzględniając odkrycia z 1965 roku, wye

ksplorowano jut 7 podobnych obiektów na przestrzeni ok. 35 m2 co 

wskazuje na znaczne ich zagęszczenie. 

Badania będą kontynuowane, ze względu na konieczność odkrycia 

dalszych jam i sprecyzowania ich przynaletności kulturowej. 

N I E B O R O W A, pow. Chełm Lubeleki Zakład Faleolitu If~ PAN 

Badania prowadziła Halina Mackiewicz, w okresie od 25.VII do 

1.X., finansował IHKM PAN. 

Kontynuowano prace wykopaliskowe prowadzone tu systematycznie 

od 1964 r. Celem badań było odkrycie i eksploracja dalszych czye-



tych krzemienic mezolitycznych. 

Poza zwiadowczymi rowami sandałowymi, w,yeksplorowano teren o 

pow. 52) m2, oznaczony jako wykop 5. Wykop - załot~ w czędci 

szczytowej wału-piaszczystego i na jego południow"m stoku • dost

arczył matariałów krzemiennych i ceramicznych, plenigraficznie w:~

ratnie od siebie izolowanych. Zabytki leła~ w kopalnej misie de

flacyjnej, utworzonej głównie w pisakach spągowych · starego iluwma 

ailnego, Nadmina _przyk:rywająca defiację ulega:a tatłe zglebieniu. 

Krzemienica padomowa /ok. 4x) m/ zawierala materia~ krzemie-

nne nieznanego cyklu Izbrojniki trapezowe wąskie, w.ysokie, o jed

ll31D bÓku wklęslym., dru8im wyp~. dłuta ciosakc:nrate o ostrzach . 

prostych lub wklęs~ch~ kołek tr6jścienny kolcowaty, skrObacze bo~ 
. . -

czne i boczno-przeczne, odłupki czędciowo luskane., rc!zeni~ -~dhlpko_-

we podkrążkowe, jednopiętowe ze zmi&n1 orientaciiił ~ar)' ~abyt~ 

ków: średnie i małeł, surowiec:. miejaoowa krec!a atuikonl.: łlajpe-
( . 

wniej jest to zespól pótncaeaolityczą. Wobeo. ·jednak :eta~j · ~jo-

mości tak przemysłów 11 tego o1creau~ jak i kr.eaieDęch_ ~i~). , 
. . . . . '. . ~ 

neolitycznych, nie motna wykl.tic.zyc! · JaDłl.iwo&tctt ·· i& .·ołla.jta .ki:-.~ 

nica może by6 związ~ z. .sąsiedni• OM~ .awolit~ · iiub· wc~~ _· 

brązową/. 
•. ~.' . . .. : ..... ' ·. ·. . . . ·. . '. : . . 

Osada ta /ok. 25 x t5 .,;;. ~etq.Oąa:a ··~o .oeraiti ·t'hap. 
. ' . . .···.· 

szyjek, głównie cylindr,ycznych, : o brsepch proet1=. · •c"ienięch _ od 

wewnątrz., zdobione omamenteli ·· e-o1iy.· po~sio..,ia, ~~· bra6ców 
. . · .- . .. . : 

- czasem silnie wydętych·, małe . dna, małe grube ucba przekłute pozio-

mo; naczynia obmazywane; glina 11 b. dutą dcai••zq tbc~oneg_o s;t'ani

t.u/. 

Tak z krzemienicy, jak i z osa~ zebrano węale drzewne, które 

pozwolą na datowanie tych obiektów metodą CU4. · 

Tegor oczne materiały,_ po ezc,eg6la,~ej analizie, wzbogacą prob-
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lematykę pótnomezolityczną, względnie dostarczą ciekaw,ych danych 

do - mało zbadanego u nas - zagadnienia powiązań mezolitu s neo

litem i przetywenie się tradycji mezolitycznych w późniejszych 

kulturach. 

N O W O G R O D l..omż;yńeld, pow. Łomta patrz liredniowiecze 

P.l.Ziemowi ta 

/mezolit/ 

:P I EK A R Y, pow. Kraków Muzeum Archeologiczne w 

Krakowie· i Katedra Arche

ologii Polski uniwersyta

tu ·Jagie11ońskiego 

Badanie prowadzil mgr Władysław Koraweki, w czasie od 17. VII. 

do 7. VIII., :t'inensował - Uniwersytet Jagielloński. 

Celem prac przeppowadzonych na stanowisku lli w Piekarach, by

ło uzyskanie danych o stratyA:atii i aeomortologii tego słabo poz

nanego odcinka doliny Wisły, oraz uzyskanie nowych materiałów archa

crllogicznych. 

Yl trakcie badań załoiono pięc! wykopów. Wykowi-m usytuowane 

s ostały na osi parowu połotonego u stóp Jaak. Jama. Miały one wy

miary 2 x ' a, przy glębokoa§ci 4, 5 - 5 m. Po zinterpolowaniu dały 

pro:til o łącznej długości 15 m. Pro:t'il ten nie sięga skalnego dna. 

Ukazuje jednak bogatą stratygrafię osadów dna parowu, s zaznaczo

npi dwoma poziomami arte:Cakt6w trzemie~ch. Zabytki obu poziomów 



nie s~ zbyt liczne, ani tet nie zawieraj~ dobrych wyznaczników chro

nologiczno-kulturowych. Osady i ich stratygrafia s~ obecnie w o~ra

eowaniu. Nalety przypuszcza~, te dostarczą szeregu danych o geomo~

fologii tej części doliny Wisły. 

Wykop V położoey jest nad tarasem zalewowym, na zboczu wznie

sienia w którym wydrążona jest Jask. Jama. Ukazał on oeacy gruzieto

lessowe i lessowe prawie pozbawione zabytków krzemiennych. Osady te 

salegały bezpośrednio na po~erzchniach wapieni jurajskich. Ich 

stosunek do utworów odkrytych w wykopa~h I-III, uzależniony .jest 

od powiązania poszczególnych serii akumulacyjnych z rozwojem doliny 

Wisły. 

Wykop IV wytyczony · został na przedłużeniu skalnej półki, cią

gnącej się od Jask. Jama. Eksp~o~acja osadów tego Wykopu odsłoniła 

wspomni~ą półkę i dała. bogaty . materiał archeologiczny, prze~e 

wszystkim górnopaleolityczny o cechach oryniackich, a poza tym 

'rodkowopaleolityczny i neolityczny. Niestety znalezisk& te zalegały 

w młoaych osuwiskach stokowych, datowanych ceramiką nawet na czasy 

nowożytne. Byłoby więc ze wszech miar celowym przeprowadzenie badad 

wykopaliskowych na wysoczyźnie ponad Jask. Jama. 

P O B I E L, pow. Góra ~ląska Kated~a Archeologii Uniwersy

tetu Wrocławaktego 

Badania prowadził mgr Zbigniew Bagniewski, finansował - Uniwer

sytet Wrocławski. 

Prace miały charakter badań systematycznych na terenie osady 

mezolitycznej, datowanej na ·okres borealny względnie jego schyłek. 
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Ba podstawie inwentarza wydaje się słusznym zaliczenie badanego ate

nowiska do nowego prze~slu, dotychczas nieznanego. W toku eksplo

racji odsłonięto trzy małe skupiska ~odomowe, z których wyeksplo

rowano jedno• okre~lające je jako jamę nr l /kształt elipsowaty o 

wymiarach 175 x 110 cm/. Obiekty te wystąpiły w obrębie głównego 

wykopu o powierzchni 71 m2• Ponadto założono dwa szur~y kontrolne 

o powierzchni 2 m2• Ogółem uzyskano 6007-_zabytków, w tym 2JO na

rzędzi oraz 97 rdzeni. W~ród narzędzi dominują zbrojniki /79 szt./ 

drapacze /22 szt./, skrobacze wielorakie /16 szt./, a wśród rdze

ni - wiórowe jednopiętowe i wielopiętowe, małe, szczątkowe. zna
leziono też kilka. okazów zaczątkowych dużych i kilka rdzeni odłup

kowych. 

P O B I T N E, pow. Rzeszów 

l mezolit l 

S ł S P ~ w, pow. Olkusz 

Patrz okres wpływów rzyms

kich. 

Katedra Archeologii Pradzie

jowej i Wczesnośredniowiecz

nej Uniwersytetu Warszawskie-

go. 

Badania prowadzili doc. dr Waldemar Chmielewski i dr· Ste~an 

K. Kozłowski w okresie od 15.VI do 20.VIII., finansował - Uniwersy

tet Warszawski. 

Jaskinia Tunel Wielki znajduje si~ w tzw. S~dlanej Górze i wy

niesiona jest około 410 m n.p.m. oraz około JO m nad dno wąwozu 

Koziarnia. Składa się z dwóch komór /północnej i południowej/, 
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połączonych niskim korytarzem oraz sporego oborzyska, zapewne po

zostałości dawnej komory jaskini. 

Częś6 osadów w komorach była naruszona dawnymi /by6 może son

dażowymi/ wykopami. 

W trakcie badań założono trzy wykopy, dwa w komorze północnej, 

jeden u wylotu komory południowej. Wykopu III w ~amorze północnej 

nie ukończ-ano, będzie on kontynuowany w n.ast.ę~ sezonie. · 

Warstwy wierzchnie /m.~. częściowo stara hałda/ dostarczyly 

zabytków holoceńskich /w tym neolitycz~wczesnośredniowiecznych/ 

Warstw,r niższe - lessowe /uchw,Ycone wyłącznie w komorze północnej/ 

zawierały m.in. dwa ubogie paleolityczne poziomy kulturowe. Wyższy 

s nich pochodzi z górnego paleolitu, niżasy - ze środkowego. 

Przewiduje się ·kontynuację badań. 

S W I E C I E C H 0 W - lasek 

pow. Kraśnik. 

S W I E R C Z~ W, pow. Namwałów 

patrz neo1it 

Katedra Archeologii Uniwersy

tetu Wrocławakiego 

Badania prowadził mgr Zbigniew Bagniewski, w czasie od 22.V 

do 6.VI, finansował · - WKZ w Opolu. 

llezo~i tyczne stanowieko wydmowe /stan nr 1 l, ~ołożone jest oko

ło 8000 m na pł-wsch od Swierczowa, _w pobliżu podmokłej doliny Klu

czbarskiej Strugi. Powierzchnie w,ydm - ost~tnio zal~sione - noszą 

ślady deflacji i zniszczone są współczesnymi wykopami. 

Galem prac ratowniczych było wyeksplorowanie skupienia krze-
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miennego, odkrytego uprzednio, w czasie badań powierzchniowych. 

Skupienie /134 okazy/, znajdowało się w 'rodkowej części wydmy, 
• 

długiej około 40Q .m, stanowięcej wschodnią krawędź terenu piasz

czystego. Około 120 m na pł od niego, odkryto drugie skupienie /po

nad 90 okazów/. 

Wykop o powierzchni 121m2, zało~ono w centralnej części sku

pienia 1, na kulminacji waru wydmowego, noszącego tu ślad3' deflacji. 

W profilu wykopu wyró~niono następujące warstw,y~ 

1 - sypkiej, piaszczystej próchnicy /głęb. 0-20 cm/, 

2 - drobnoziarnistych ~ółtych piasków, z domieszkę próchnicy w 

stropie i głęb. 2Q-40 cm!, 
J - drobnoziarnistych ~ółtych piasków, smugowanych konkrecjami 

~elazistymi /głęb. 40 c.a - spągu nie uchwycono/. 

Prawie cały materiał archeologiczny leżał w w-wie 1. W w-wie 

2 - znaleziono ok 5% zabytków. Pojeey1icze okazy w,ystąpiły na głęb. 

J0-40 cm. 

Ogółem wykop I/67 dostarczył 1189 art efaktów, w tym: 45 narzę

dzi i 16 rdzeni. Około 20% materiału jest silnie zgrzan~ i popękana, 

a znaczna część - uszkodzona mechaniczne. Najliczniejszą grupę na

rzędziową stanowią skrobacze wielorakie /12 szt./. Następnie - zbroj

niki /11 szt./, wśród których najwi ęcej jest trójkątów /4 szt./ i 

trapetów l J szt./. Drapaczy znal ez i ono 6, w przewadze małych i 

mikrolitycznych. Pozostałe narzędzia wyst~pily w pojedyńczych oka

zach. Rdzenie są głównie wiórowe jednopiętowe, jest kilka wiórowych 

dwupiętowych i ze zmienionę orientacją oraz pojedyńcze okazy wióro

wo-odłupkowe. Planigrafia nie wykazała skupienia zabytków. 

W krzemie~cy odkryto dwie jamy, wypełnione piaszczystą próch

nicę ciemnobrunatną, płatami czarną, z licznymi okruchami węgli 

drzewnych i pojedyńczymi ułamkami ceramiki łużyckiej. Srednica wię

kszej j~ wynosiła 110 cm, a głęb. - 45 cm od powierzchni w-wy 2. 
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W całYm wykopie znajdowano drobne, czasem przepalone, fragmen

ty prze~ych kości. Prawdopodobnie są to kości ludzkie, by~ mo~e 

związane z ceramiką łużycką. Pozwala to przypue~cza~, ~e na stano

wisko mezolityczne, nawaretwiło się cmentarzysko l~życkie, które 

uległo zniszczeniu. 

Po wstępnej analizie materiału, wydaje się słusznym, odkryty 

mezolityczny zespól krzemienny datowa~ na okres borealny, czy ra

czej jego schyłek. 

z --racji zagrożenia stanowieka oraz konieczności wyeksplorowa

nia k:r mmienicy do końca, wskazana jest dalsza kontynuacja badań. 

$ W I l T O S Z Y. N-, pow. Mili c z Katedra Archeologii Uniwer

sytetu Wrocławskiego 

Badania prowadził mgr Zbigniew Bagniewski, finansował - Uniwer

sytet Wrocławski. 

Stanowieko 2. 

Prace miały charakter badań systematycznych i prowadzone były 

na terenie osaey, którą ogó.lnie nale.ży datowa6 na schyłek mezolitu. 

Przebadano obszar 125 m2 uzyskując 2238 krzemieni, w tym 129 narzę

dzi i 28 rdzeni. Spośród narzędzi na pierwszy plan wysuwają się 

skrobacze /49 szt./, zbrojniki /20 szt./, drapacze /11 szt./, wió

ry mikrołuskane z wnękami /16 szt./ oraz odłupki mikrołuskane 

/15 szt./. W trakcie oma.wianych badań bdkryto również krawędź bardzo 

bogatej krzemienicy, także mezolitycznej, którą będzie się nadal 

eksplorowa6 w latach przyszłych. 

Stanowisko ). 

Prace miały charakter badań systematycznych. Objęto nimi osadę, 
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datowana ogólnie na okres preborealny. Przebadano obszar 102 m2 od

słaniając ·jedno wyraźne skupisko materiału krzemiennego /krzemie

nicę/ - pozostalość po mezolitycznym obiekcie mieszkalnym o kształ

cie zbliżonym do owalu. Maksymalna średnica obiektu wynosiła 4,00 m. 

W sumie uzyskano 10!ł5 artefaktów, w tym 58 narzędzi i 25 rdzeni. 

Wśród narzędzi dominują skrobacze wielorakie /12 szt./, zbrojniki 

/12 szt./ oraz' drapacze mikrolityczne. Brak natomiast trapezów. 

Wśród rdzeni przeważają okazy jednopiętowe, wiórowe, mikrolityczne. 

Z tego samego stanowiska pochodzi kilka fragmentów ceramiki 

l w tym niektóre zdobione/, które łączyć należy z k:ul.turą ceramiki 

dolkawo grzebykowej. 

W O J C I C E, pow. Grodków Katedra Archeologii Polski 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Badania prowadził dr Bolesław Ginter, w okresie od ' do 12.X., 

:t'i.naneowal UJ. 

Prace wykopaliskowe na górnopaleolitycznym stanowieku w Wójci

each były kontynuacją wstępnych badań, przeprowadzonych w roku 196). 

W bieżącym sezonie w,ykopal~akowym przebadar1o obszar 63m2, 

uzyskując dużą ilość wyrobów krzemiennych. Wyroby te zalegały ezę'

ciowo w warstwie ziemi ornej, w większej zaś części w występującym 

poniżej tej warstwy poziomie brukU morenowego. Bruk ten złożony bJl 

z kamieni i głazów różnej wielkości, żwiru t piasku spojonego lepi

szczem żelazistym i gliną. Niewielka część wyrobów zalegała także w 

stropowej partii piasków o słabo uchwytnym pozi~ warstwowaniu, 

w,retępujących pod brukiem. 

W materiale krzemiennym wyróżnić można sporą ilość rdzeni rót-
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nych typów, oraz liczną grupę narzędzi. W'ród tych ostatnich najwięk

szą grupę stanowią rylce, z· przewagą rylców klinowatych. Obok ryl

ców doś6 licznie reprezentowane są drapacze i ~prmy tylcowe, z 

przewagą mikrograwetów. W materiale odpadkowym w,ystąpiły dwa wióry 

z radiolarytu. 

Obok wyrobów krzemiennych natrafiono na doś6 znaczną iloś6 

aocnQ uszkodzonych kości zwierzęcych, wśród których wyró~niono fra

gmenty zębów mamuta. Znaleziono takte niewiele węgielków drzewnych. 

Cały ze·spół naldy zaliczy6 do jednej z grup tzw. prztmcy'słów 

wschodniograweckich, trudno jednak jeszcze dokładnie określi6, któ

rę z grup reprezentuje częś6 zespołu odkryta w bietącym roku. 

W I E R Z C H O W I E, pow. Kraków 

Jaskinia Mamutowa 

MUzeum Archeologiczne w Kra

kowiEl 

Badania prowadzi~ mgr Staniaław Kowalski, w czasie od 20.VI do 

15.IX, finansowali - Muzeum Archeologiczne w Krakowie i WKZ w Kra

kowie. 

Badania w Jaskini Mamutowej prowadzone są od roku 1957. Od po

czątku mają one charakter prac systematycznych i zarazem wery~ikaeyj

nych w stosunku dą badań prowadzonych tu w latach 1874 - 1881 /Jan 

Zawisza/ i w· r. 1913 /Leon Kozłowski/. 

Jaskinia Mamutowa jest zasadniczo atanowisk~em z górnego paleoli

tu. Znaleziono w niej jednak równie~ l przewatnie w hałdach z dawnych 

badań/ spore ilości materiału z neolitu, a ponadto zabytki z jesz

cze młodszych okresów at do -średniowiecza i czasów nowotytnych włącz

nie. 

Prace wykopaliskowe w roku 1967 dały nadspodziewanie interesu-
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jące wyniki. Mianowicie po raz pierwszy, w najnowszych badaniach 

11957 - 67/, znaleziono w warstwie in situ, kilka krzemiennych plosz

czy obustronnie obrobionych. Równiet po raz pierwszy udało się w 

sposób peWD1 zweryfikowa~ i okre,li6 stratygraficznie wars~wę, z 

której zabytki po ch alzą. Warto podkrec.i6, H zawiera ona talcte spo

ro węgielków drzewnych. 

~egoroczne WJniki mają podstawowe znaczenie dla okre,lenia 

sJtuacji stratygraficzno-osadniczej stanowiska. Pozwalają na stwier

dzenie, te w Jaskini Mamutowej w,retępują dwa poziomy osadnicze gór

nego paleolitu: młodszy tzw. wschodniograwecki i starszy z ploszeza

mi liściowatymi, oba - w okre,lonym· układzie etratygra~icznym. 

Z A G O R S IC, pow. Kielce Katedra Archeologii Poleki 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Sadania prowadził dr Janusz Krzyszto~ Kozłowski przy współprac.r 

11181' mgr Małgorzaty Grabowskiej i W. Morawskiego, finansowało K.T.Il. 

Eksploracja osadów jaskini ~j" w Zagórsku miała charakter 

ratowniczy związany z udostępnieniem turyetycznym tego obiektu. 

W trakcie badań wykopano wykop w komorze wstępnej, przekopując 

oaaĄy do ich epągu tj. do głębokości ok. 3,8 m. Wyrótniono następuj•c• 

aerie nawarstwień.: a/ spąg osadów etanowiły czarne i czarnobrunatne 

al~ z otoczak~ wypiennymi, które na podetawie danych paleontologi

e2nych motna odnie~ó do ostatniego interglacjału, b/ pokrywały je 

oeaĄy gliniaste ~ do~6 silnie zwietrzałym gruzem wapiennym oraz z 

ubytkami dolnego poziomu kulturowego, c/ małej miątszości poziom 

gliniasto-lessowy, prawie bez gruzu wapiennego, d/ gó~ poziaa gli

·niasty z domieszką piasku kwarcowego i niezbyt dutą ilością zwietrsa-
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łych okruchów wapie~ch. Poziom ten zawierał wyroby krzemienne, nie

etet7 niezbyt liczne, i bardzo bogatą faunę, przede wszystkim repre

sentowaną przez renif'era i .nosorotca, e/ poziom soczew materiahl 

piaszczystego i gliniasto~piaszczystego z dutą ilością · ostrokrawę

dzietego gruzu wapiennego, zdradzający działalnoś6 czynników krio

genicznych, które spowodowały zaburzenie tej serii, . f/ poziom lessu, 

w epągu z domieszką ostrokrawędzietego gruzu wapiennego, g/ poziom 

pokrywowych piasków, częściowo warstwowanych, h/ pokrywy naciekowe 

holoceńskie~· 

Wyroby wykryte w dolnym poziomie kulturowym /b/ nalełą do zespo

łu mustierskiego· o technice nielewaluaskiej, wysokim wskaźniku Żgrz ... 

bel, wiórów i pięt facetowanych oraz bardzo specjalnej typologii. 

Cbarakterystyczey. jest bardzo wysoki udział narsędzi wykonywanych 

na aurowiekach oraz obe.cnoś6 pło.szcza liściowatego. 

Górny pozian kulturowy był zdecydowanie ubotszy w narzędzia. 

Jest to najprawdopodobniej fragment zespołu z wczesnej fazy górnego 

paleolitu. 

Badania w jaskini Raj będą kontynuowane. Slady osadnictwa ve

tępują doś~ daleko w głąb jaskini. 
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N E O L I T 

=================~===== 

==-========= 

B A R Y C Z - Krzyszk:owice, pow. Kraków Muzeum ~up ~akowskich w 

Krakowie 

Badania prowadziła mgr Marta Godłoweka, finansowało. Muzeum Zup 

Irakowakich w Wieliczce. 

Bedania _w,ykopaliskowe neolitycznej osady kultury lendzielskiej 

oraz z okresu wpływów rzymskich w Baryczy Krzyezkowicach /at. VIII 

były kon~ynuacją prac przeprowadzonych wiosną 1967 przez mgr Kazi

mierza Regułę. 

W wyniku eksploracji uchwycono prawdopodobnie zarys narotnika 

budowli neolitycznej /ob. ·nr 4/. W rowkach wyznaczających go wystę

pował wyłącznie liczny materiał ceramiczny kultury lendzielskiej. 

$ciana· płd. przypuszczalnej budowli częściowo przecinała rowek sze

rokości ok. 50 cm biegnący z SW - NE. W częśei płn. rowek ten &naj

dowal ujście w czwórokątnym, bardzo niewyraźnie rysującym s~ę zagłę

bieniu. Przy wschodniej ścianie budowli uchwycono 2 j~ gospodarcse; 

a których jedna /nr 5/ zniszczona była częściowo przez obiekt s okre

au wpływów rzymskich l z:u- 6/. 
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Wśr6a bardzo licznego materiału ceramicznego /ok. 17.000 na 

ogól drobnych skorup/ w.1stąpily w obiektach kultury lendzielskiej 

tragmanty przydenna stołkowatych, grubościennych naczyń. 

Z uwagi na występowanie w badanym rejonie hódel solnych, nie 

110tna wykluczy~ molliwości eksploatacji ich przez utytkowników eks

p~orowanych obiektów. 

KOnieczne jest przeprowadzenie w roku przyszłym szerokich badań 

w,rkopaliskow,ych. 

B I E N I E W o, pow. Pruszków Pańatwowa Muzeum Archeologicz-

ne w Warszawie 

Badania prowadził dr Jan KOwalczyk, przy współudziale mgr El~bie

ty Kempisty, w czasie od 14 do 20 IX, finansowało - P.MA w Warszawie. 

Przeprowadzono ratownicze prace w.ykopali~kowe na terenie.wsi 

Bieniewo, gdzie .na po1u A • . Tomaszewekiego natrafiono w czasie orki 

na kamienną konstrukcję. 

Wyeksplorowano całkowicie zawartoś6 częściowo zniszczonego grobu, 

z którego uzyskano siedem naczyń l w tym amforę typu kujawskiego i 

puchar sznurowy/ oraz dłutow~ siekierkę z krzemienia pasiastego. 

Ze szkieletu zachowała się tylko czę'~ czaszki /?/ Obok niej le~ała 

tuchwa zwierzęca, zapewne świni. 

Grób, o prostokątnym kształcie. zbudowany był z dutych głazów 

zwróconych płaskimi ścianami do wnętrza kamory - po trzy kamienie w 

ka~dej z bocznych ścian. Scianę szczytową, od strony południowo-zacho

dniej, tworzyły dwa głazy. Na jednym z nich widoczne były nacięcia. 

Od strony południowo-wschodniej był zapewne jeden kamień. Niestety 

ta część, wraz z pokrywą, została zniszczona przez przypadkowych 
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odkr,rwców. Według relacji właściciela pola, około 10 lat temu, na

trafiono na podobne konstrukcje kamienne, które zostały w całości 

usunięte. By~ mote śladem po nich, jest pozostałość nowotytnego w,r

topu w niedalekiej odległości od grobu. 

Na póitnoc od grobu natrafiono na głęboką jamę wypełnioną popiol• 

i węgielkami drze~, w której znaleziono równiet ułamki ceramiki 

kultury ~or kulistych. Ma ona niewątpliwy związek z czynnościami 

obrzędow,ymi, palenie bowiem ognia w czasie pochówku jest powszech

~ zwyczajem w tej kulturze. Na zachód od grobu znaleziono dalsze 

cztery kamienie, znacznych rozmiarów, nad którymi,w warstwie ziemi, 

ęstępowały drobne okruchy węgielków drzewnych. Kamienie te stanowią 

zapewne częś~ konstrukcji zewnętrznych związanych z grobem. 

Oały obiekt motna datowa6 na pótny neolit /wg podziału K. Jał

dłewskiego/ tz. na ·lata 2500 - 1700 przed Chr. 

Prace będą kontynuowane w roku 1968•-

B I S K U P I C E, pow • Kraków patrz okres halsztacki 

B R O N O C I C E, pow • .Kazimierza Wlk. Zakład Archeologii Małopolsld 

IHKM PAN 

Badania prowadził ~r Janusz Kruk, finansował IHKM PAN. 

W trakcie poszukiwań powierzchniowych w rejonie wideł Nidzicy i 

Sancygniówki odkryta została wielka osada ludności kultury pucharów 

lejowatych w Sronocicach pow. Kazimierza Wlk. 

~est ona połołona na wysokim wzniesieniu prawego obrzetenia do

liny Nidzicy w odległości ok. 1 km na północny wschód od osaąy w 
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Dziekanowicach. Na powierzchni północno wschodniego stoku tego wzgó

rza zaobserwowano s~ereg skupień materiału zabytkowego. W rejonie 

jednego z nich wytyczono wykop sonda~owy o powierzchni 12, 5m2• 

Odsłonięto tutaj i przebadano jamę kultury pucharów lejowatych o śre

dnicy 260 cm i głębokości 120 cm. Z jej wypełniska wydobyto b~ licz

ne fragmenty ceramiki oraz półwytwory i narzędzia krzemienne. 

B R Z E Z I E, pow. Bochnia MUzeum Archeologiczne w Kra

kowie 

Badania prowadziła mgr Marta Godłowska, finansował-WKZ w Kra-

kowie. 

Na stanowisku I kontynuowano systematyczne badania wykopaliskowe 

~ lat poprzednich. Objęły one osadę neolityczną kultury ceramiki pro

mienietej z nawarstwionym osadnictwem wczesnobrązowym . Przebadano 

287m2 odkrywając 11 obiektów. W przeważającej większości są to częś

ci spągowe jam gospodarczych, z materiałem kultury ceramikt promienis

tej. Je~a z jam /nr 22/ zawierała material kultury pucharów lejko

watych, a jama nr 25 fragmenty ceramiki wczesnobrązowej. Warstwa kul

turowa w znacznej części stanowiska uległa zupełnemu zniszczeniu. Od

słonięto również fragment rowu l sięgającego do głębokości 160 cm od 

obecnej powierzchni gruntu/, który otaczał osadę od północy. 

Wobec interesującego współwystępowania na jednym stanowisku ma

teria~ów kultury ceramiki promienietej i pucharów lejkowatych, oraz 

obiektów wczesnobrązowych będą tu prowadzone w roku przyez(ym szero

kie badania wykopaliskowe. 



C H E Ł M, pow. Bochnia 

D Z I E K A N O W I C E, 

pow. ICazimierza Wlk. 
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patrz wczesne średniowiecze 

Zakład Archeologii Małopolski 

IHKM PAN 

Badenia prowadzi~ mgr Janusz Kruk, ~inansowal IH:Ial PAN. 

Stanowisko r w Dziekanowicech odkryte zostało w listopadzie 

1966 r. przez dr J. Mechnike w trakcie powierzchniowej penetracji 

okolicy Dzieloszyc. ueiy ono na niewielkim wzniesieniu otoczonym od 

północy, poludnia i zachodu łąkami terasy dennej Nidzicy. 

Beden.iemi objęto obazer 170 rl. Trzy sondażowe wykopy usytuowano 

D& wierzchowinie wzniesienie oraz na jego północnym i zachodnim stoku. 

Odsłonięto i przebadano 2) j~ ludno~ci kultury lendzielskiej /5 jam/1 . 
mierzanowickiej /) j~/, trzcinieckiej 17 jam/ oraz wczesnego okre-

su rzymskiego /4 j~/. Odkryto tet ciałopalny grób jamowy prawdopo

dobnie'kultur,y trzcinieckiej i grób szkieletowy kultury lendzielskieJ 

wypasatony w dwa naczynie i wiór krzemienny. Okreanenie przynależnoś

ci kulturowej czterech jam będzie moiliwe dopiero po dokładnej anali

zie materialu zabytkowego. 

Do szczególnie interesujących obiektów należy zeliczy6 dwa pale

niska z dużymi brukami kamiennymi należące do kultury trzcinieckiej. 

G R O D Z I S K O, pow. Olkusz 

Jaskinie Nad Mosurem Starym Dużej 

MUzeum Archeologiczne w Kra

kowie 

Badanie prowadzili: mgr Stenielaw Kowalski i mgr Ewa Rook, . ~

naneowelo - Muzeum Archeologiczne w Krakowie. 
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Rospoczęte prace wykopaliskowe w jaskini Nad Mosurem Starym 

Dutej, po~otonej na terenie wsi Grodzisko - miały charakter badań 

eystemat,-czeych i zaplanowane są na kilka lat. . 

Po wykonaniu dokładnych pomiarów i planów badanego obiektu, 

zalotono wykop w przedniej czt,ci komory jaskiniowej. W wyniku eks

ploracji odsłonięto profil, w którym da się wyrótni~ 5 warstw, w 

tym 4 pozi~ osadnicze. Zawierały one materiały archeologiczne od 

neolitu do czasów nowotytnych, te ostatnie - w stropie osadów i na 

powierzchni.· 

Bardzo wamym wynikiem badań jest stwierdzenie, te z·abytki 

archeologiczne występują w układzie stratygraticz~. W szczególnoś

ci zasługuje na podkrdlenie, wyrómienie: dwóch wyraźn;ych poziomów 

neol~tycznych, związseych. z cyklem kultur wstęgowych. 

W czasie tegorocznych badań nie stwierdzono tadnych śladów . 

osadnictwa paleolitycznego. Ewentualne śla~ takiego osadnictwa, by~ 

mote zostaną odkryte w czasie na~tępnych sezonów wykopaliskowych. 

Obiecująca zwłaszcza jest stokowa częś6 stanowiska gdzie - jeszcze 

przed powstaniem osadnictwa neolitycznego - spłynęły osaay budują

ce strop pelniska plejstoceńskiego. 

G R U C Z N o, pow. Swiecie 

a O R O D Y S K O, pow. Chełm 

I W A N O W I C E, pow. Miechów 

_patrz wczesne średniowiecze 

. patrz średniowiecze 

Zakład Archeologii Małopolski 

IHKM PAN w Krakowie 

Badania prowadził. ·dr Jan Machnik przy współudziale mgr mgr 
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Relepy Burchardó~, Anny Machnikowej i Janusza Kruka, finansowal 

IHI<ll PAN. 

Stanowisko "Klin" 

Celem tegorocznej kampanii Wykopaliskowej było zlokalizowanie 

i uchwycenie zasięgu cmentarzyska szkieletowego z przełomu neolitu 
\ . 

i epoki brązu /którego cząstkę . odkr,Yl przed I wojną ~wistową L. Ko-

złowski/ następnie zasięgu osaoy neolitycznej i ustalenie jej chro

~ologii oraz charakteru w~rstw kulturowych. 

Cmentarzysko zajmowało wyłącznia wschodni skłon wzniesienia 

w pobli~u jednak jego szczytu. Odkryto tu dalszych 8 grobów kultury 

mierzanovd ckiej, w których szkielety z lekko podkurczonymi nogami 

zorientowane były głównie po osi E~W. Częś6 grobów nie zawierała ~

posażenia, inne wyposa~one były w krzemienne siekierki. Wielkoś6 

cmentarzyska określa się w przybliżeniu na ponad 100 pochówków. 

Na płaszczyźnie wzniesienia a tak~e na jego skłonie wschodnia 

i czę~ciowo północnym natrafiono na jamy osadowe głównie kultury 

pucharów lejowatych i kultury lendzielskiej. Pierwsze z nich zawie

rały prócz licznych ułamków naczyń ezydla kościane, przęśliki, ka

mienie żarnowe, narzędzia krzemienne i sporą iloś6 kości zwierzę

cych; drugie natomiast odbijały na tym tle ubóstwem inwentarza. 

W jednej z jam kultury lendzielskiej, w rumoszu t)ak się wydaje jakie-i' 

konstrukcji piecowej, odkryto du!ą iloś6 spalonych ziarn zbo~a umiesz• 

czonego prawdopodobnie tutaj w kłosach. 

Osada kultury pucharów lejowatych zajmowała stosunkowo nied~ą 

płaszczyznę wzniesienia, natomiast jamy lendzielekie rozrzucone były 

na większej przestrzeni obejmującej również jego skłony. 

Stanowisko ~abia Góra" 

Stanowisko to "położone jest ok. 700 m na S od wzgórza •IQ.in•. 



- JJ -

Wykop o powierzchni 2,5 ara zało~ony na połu~towo wschodnim skłonie 

cyplowatego wzniesienia wykazał istnienie osady kultury ~eremiki pro

mienistej, ale przede wszystkim osady i pracowni . siekier krzemiennych 

kultury mierzanowickiej. Odsłonięto w sumie 20 obiektów /co atanowi 

tylko nieznaczną cząstkę osad·./, z których :3 należały do kultury 

ceramiki promienistej zaś 17 do kultury mierzanowickiej. Wśród tych 

ostatnich' dośó duże jamy zawierały w swych ~zypełniskach ·sporą ilośó 

odłupków krzemiennych powstałych przy wyrobie siekier dwuściennych, 

których gotowe egzemplarze i pół wytwory spotykane były w obiektach 

mierzanowickich na "Babiej Górze". 

Wiele danych sugeruje, że cmentarzyskO mierzsnowickie na -xli

nie" /gdzie odkryto siekierki o cechach wyrobów z "Babiej Góry"/ 

i osada wraz z pracownią na "Babiej Górze" należały do jednego zes

połu osadniczego tej samej grupy ludzkiej. 

K A Ł D U S I E, pow. Chełmno 

K I E T R z, pow. Głnbczyce 

K R Z E M I O N K I O P A T O

W S K I E, pow. Ostrowiec św. 

patrz wczesne średniowiecze 

pat.rz brąz 

Pod patronatem Zarządu Muzeów 

i Ochrony Zabytków Ministerstwa 

Kultury i Sztuki 

Badania prowadził mgr inż. arch. Tadeusz R. żurowski, przy 

udziale mgr Bohdana Balcera i 100 uczniów Szkół Górniczych pod kier. 

K. Rechlewicza, prace wykonane społecznie. 



~ 
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Zrealizowano: 

- Pomiar geodezyjny podziemnych wyrobisk zwanych "Wielką Komorą• 

dotąd nie badane. Mogły by6 one dostępne z szybiku nr J. , - Sporzą

dzono podkładkę planu sytuacyjnego komory, której pomiary naletały 

do bardzo trudnych przedsięwzięć z uwagi na nia~ie przejścia /40 cm/. 

Pomierzono wnętrze wyrobiska o powierzchni 4 arów, zakładaj~c poligon 

o długości 54 ·m i około 200 m linii pomiarowych. Zbadano wytrzymało'6 

stropów' i filarów komory, określono połątanieJ szybików w podzie

miu korelując ich leje na powierzchni kopalni, określono połotanie 

przejść, połączeń, przecinek, wietrzników, zagruzowań oraz zniszczeń 

dokonanych przez wapiennikarzy, którzy tu działali w latach dwudziee

tych. Stwierdzono pełną wytrzymałoś6 stropów w pozostałych, zbadanych 

dawniej, wyrobiskach górniczych, które zostały udostępnione do zwie~ 

dzania powszechnego lub tylko dla specjalistów. 

Nas~ępnie wykonano drobne prace konserwetorskie, zrekonstruowa

no część hałdowiska przy szybiku nr 2. Wycięto krzewy i drzewka 

wzdłu~ trasy przeznaczonej do zwiedzania celem odsłonięcia budowy 

hałdowiska i lejów poszybowych. 

Wykonane prace badawcze będą wykorzystane przy przygotowaniach 

•wielkiej Komory• do stałej ekspozycji w ramach tworzącej się placów

ki muzealnej neolitycznego górnictwa. 

Ł A C K o, pow. Inowrocław patrz okres halsztacki 

M A T Ł A K, pow. Suwałki patrz paleolit t mezolit 
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M I C H A Ł O W I C E, pow. Kraków Zakład Archeologii Małopolski 

IHKM PAN 

Badania prowadził mgr Janusz Kruk, finansował IHKM PAN. 

S~anowisko I w Michałowieach polo~one jest na niewysokim wznie

sieniu cyplowato wcinającym się w Dolinę Dłubni. Przeprowadzone tu 

wstępne prace wykopaliskowe miały na celu określenie przynależności 

kulturowej i chronologii znalezisk jak również charakteru oraz gęs

tości osadnictwa. 

Przebadano łącznie obszar 250m2• Wyeksplorowano trzy wykopy 

usytuowane na stoku poludniowym i w części grzbietowej wzniesienia. 

W wykopach położonych na stoku - calec osiągnięto na głębokości 

0,90- 1,00 m, natomiast w części wierzchniowej-czysty less odsło

nięto ju~ na głębokości O,JO m. 

Odkryto i przebadano dziewiętnaście jam oraz grób szkieletowy 

kultury ceramiki wstęgowej rytej lUb kultury lendzielskiej wypasa

tony w kilkanaście wiórów krzemiennych i szydła kościane. Jamy miały 

przeważnie kształt trapezowaty lub półkolisty . a głębokoś6 od 0,70-

2,00 m. W rzutach rysowały się w formie owalnych lub nieregularnych 

zaciemnień o średnicy 0,80 - 2,JO m. Większość obiektów dostarczyła 

sporej ilości materiału archeologicznego. Wydobyte zabytki pozwoli

ły przydzielić cztery jamy - do kultury ceramiki wstęgowej, dwanaście 

do kultury lendzielskiej i jedną - do' kultury puchsrów lejowatych. 

Przynależność trzech pozostałych obiektów nie została jednoznacznie 

określona. 

Do szczególnie interesujących odkryć należy zaliczyć wspomniany 

ju~ grób szkieletowy ze starszego neolitu oraz jamy XII i XIV, które 

tworzyły kompleks ziemiankowy z paleniskiem należący do kultury ce-

ramilei wstęgowej rytej. • 
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Badania pozwoliły na rozpoznanie atopnia udziału poszczególnych 

kultur neolitycznych w zasiedleniu osady. I tak, najliczniej repre

zentowane jest oeadnictwo~kultury lendzielskiej, rzadsze są ślady 

kultury ceramiki wstęgowej rytej, a zabytki nale~ące do kultury 

puchstów lejowatych są prawdopodóbnie śladem jedynie epizodycznej 

penetracji wzniesienia. 

M I E C H O W S K A Wyżyna - dorze

cze rz. D Ł U B N I 

Zakład Archeologii Małopolski 

IHKM ;pAN 

Badania prowadził mgr Janusz Kruk, :finansował - TIIKM PAN. 

W dorzeczu rzeki Dłubni /zachodni skraj Wyżyny Miechowskiej/ 

przeprowadzono poszukiwawczo-weryfikacyjne badania powierzchniowe. 

Prace podjęte zostały zgodnie z planem zAM, obejmującym badanie 

działalności osadniczej ludów neolitycznych na obszarze lessów kra

kowsko-miechqwakich. Celem poszukiwań było uzyskanie materiałów do 

szczegółowej analizy ówczesnej sytuacji osadniczej tego regionu, 

zwłaszcza za~ - ustalenie stref zasiedlenia poszczególnych kultur 

i ich związku ~ warunkami naturalnymi. 

W czasie sześciotygodniowych badań taręnowych odkryto 56 nowych 

stanowisk, w tym 49 z epoki neolitu i z okresu wczesnego b~ązu /kul

tury: ceramiki wstęgowej rytej, lendzielskiej, pucharów lejowatych, 

eeramiki promienistej, mierzanowickiej i trzcinieckiej/. Zweryfiko

wano 27 dawniej znanych punktów osadniczych, przy czym udało się 

ustali~ przynależnoś~ kulturową niemal wszystkich nieokreślonych 

dotąd stanowisk. 

Już wstępne wyniki przeproVIadzonych badań, pozwalają na uchwy

cenie ~amiki osadnictwa neolitycznego i wczesnobrązowego w dorze-

. ' 
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czu Dłubni oraz na stwierdzenie ścisłego powiązania między dziełaniem 

ludności poszczególnych kultur a określoną morfologią terenu~ Dokła

dne poznanie sytaacji osadniczej t umożliwiło ocęnę roli złóż surowca 

w lokowaniu się ówczesnego osadnictwa. Ponadto ważnym efektem badań 

było odkrycie kilku. dużych stanowisk archeologicznych. Na jednym 

z nich - osadzie w Michałowicacht pow. Kraków - przeprowadzono w 

maju 1967 r. wstępne systematyczne prace wykopaliskowe. 

M O K R A, pow. Frudnik 

N I E B O R O W A, pow. Chełm lub. 

N I E D A R Y, pow. Trzebnica 

patrz okres ~ływów rzymskich 

patrz paleolit ~ mezolit 

Katedra Archeologii Uniwersy

tetu Wrocławskiego 

Badania prowadziła doc. dr Helena Cehak-Hołubowiczowa, finanso

wał - WKZ woj. wrocławskiego. 

Prace miały charakter badań systematycznych i prowadzone były 

, na terenie kurhanu nr 2 t położonego na północ od wsi Nie@ry. Wyso

koś6 jego przed rozpoczęciem badań wynosil~ 2 m, średnica zaś około 

24 m. Pod nasypem ziemnym odsłonięto dwa kręgi kamienne o koncentrycz

nym układzie, z których jeden, zewnętrzny znajdował się u podstawy 

kurhanu, drugi zaś otaczał komorę grobową. W nasypie kurhanu i wewną~ 

komory grobowej leżały luźne ułamki ceramiki ·; w tym kilka zdobionych 

sznurem i stempelkiem/, które wiąza6 należy z kulturą amf'or kulistych. 

Jeden z fragmentów miał ornam€nt plastyczny. Kości ludzkie w stanie 

/ 
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amurszałym zachowały się w niewielkiej ilości. Pod nasypem komory 

grobowej leżał duży fragment kości skroniowej i przy nim fragmenty 

kości ramieniowej •. Poza komorą grobową znaleziono fragment części 

dolnej wewnętrznej kości biodrowej. Szczątki te należą do osobnika 

dorosłego w wieku lat 25 - JO, najprawdopodobniej płci męskiej i 

są resztkami tego samego szkieletu. Układ kości wskazuje, że zwłoki 

były kawałkowane i grzebane w różnych miejscach. W oparciu o analizę 

materiału ceramicznego kurhan ten łączy6 należy .z kulturą amfor 

kulistych .i odnieść . go do pótnego stadium młodszej fazy tej kultury. 

B I E D :t W I E D :t, pow. Miechóy.r Zakład Archeologii Małopolski 

IHKM PAN 

Badania prowadziła mgr Barbara Burchard, finansował IHKM PAN. 

Badania neolitycznej osady otwartej kultury pucharów lejowatych 

w Niedźwiedziu mają charakter systematyczny. Poprzedzono je sondaża

mi poszukiwawczymi przeprowadzonymi w 1965 r. 

W wyniku wstępnej penetracji określa się rozległość osady na 

conajmniej 300 arów. Stanowisko zalega szczytową partię wysokiego 

garbu terasy Szreniawy. 

Tegoroczne prace, na przekopanym obszax·ze ok. 7 arów, ujawniły 

40 obiektów archeologicznych. W oparciu o wstępną analizę materiału 

zaby~kowego. większość z nich należy zaliczyć do kultury pucharów le

jow~tych. VI bardzo licznym materiale ceramicznym tej kultury - po 

raz pierwszy na terenie Małopolski - stwierdzono silne i niewątpliwe 

wpływy kultury lendzielskiej. Odkryto również grób i dwie jamy, za

pww.ne gospodarcze, kultury ceramiki sznurowej. 

Na szczególną uwagę zasługują odsłonięte ślady licznych słupów 

stanowiących element konstrukcyjny budowli naziemnych. 
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W inwentarzu obiektów, poza ceramiką stwierdzono dutą ilo~6 

narzędzi ko~cianych i krzemiennych z surowca jurajskiego podkrako

wskiego oraz z świeciechowskiego. Do niezwykle ~nteresujących znale

zisk należy szydełko miedziane o czworokątnym przekroju oraz z brył

ki żużlu miedzianego które w.ystąpiły w samym obiekcie. 

N O W A H U T A - M O G .I Ł A MUzeum Archeologiczne w Krako

w~e - Oddz~ał w Nowej Hucie 

Badania prowadzili dr Stanisław Buratyński i mgr Roman Zając, 

finansowała Huta im. Lęnina. 

Kontynuowano badania wielokulturowej osady otwartej na stano

wisku Nowa Huta - Mogiła - walcownia slaoig /62A/. Chronologicznie 

obiekt ten mieści się w czasach od początku neolitu /kult~ra ceramiki 

wstęgowej rytej/ do okresu wczesnośredniowiecznego /kultura prapol

ska/. 

Występują tu różnej wielkości jamy mieszkalne /ŻiemiBnki/ i go

sp'odarcze. W jamach z epoki neolitu znaleziono ceramikę i narzędzia 

pracy, w tym także drobne narzędzia z obsydianu. 

Z epoki brązu odkryto ceramikę kultury łużyckiej, szczypce brą

zowe, grocik z tulejką, częś6 brązowego przedmiotu zdobionego. 

Więkazoś6 jam mieszkalnych i gospodarczych należy do podokresu 

przedpiastowakiego kultury prapolskiej. Poąobnie jak w roku ubiegłym 

uzyskano z nich dużą iloś6 ceramiki typu praskiego i ceramiki białej 

ora~ kilka noży żelaznych /w warstwie kulturowe~/, przęśliki, czę~ci 

prażnie, 2 części ostróg żelaznych, osełki kamienne, kawałek bursz

~ynu, szydło kościane i inne. Znaleziono też kości zwierzęce. 

W jamach z podokresu wcze~nopiastowakiego odkryto także· typową 

'.ln> knAd zwierzece 1 p_ole_.Qę i inne. Badania prowadzone są stale. 
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• O W A H U T A ~ P L B ·S Z O W I Muzeum Archeologicane w Kra

kowie - Oddaial w Bowej Bucie 

Badania prowadzili ~ Stanielaw Buratyrtaki i mgr Aurelia Xogua, 

ftnanaowata Huta ill. Lenina • . 

Od roku 1954 prowadaone a'fł ayatamatyczne badania na stanowisku 

aowa Buta - Pieasów I • Je et to jedna .s największych w kraju osad 

o powierzchni około 'O ha. Zabytki zalegaj,. w warstwie kulturowej 

o aifłłsso,ci ok. 1,50 m, poniłej . -~ leaaaw,rm calcu- w,ystępujfł j~ 

aiesskalne i gospodarcza.· Odkrytó tu oaadf otwartfł ze dladami umoc

Di8l1 s apo~J. neolitu j,; i gamcarak4 oaadt rsemie,lnic'fł z .okresu 

~ów rzymskich i .wtdr~ek ludów •. Chronologicznie stanowieko ~e'• 

ci ait w czasach od PoCZfłtku epoki neolitu /kultUra ceramiki wett

gowaj 171-•J/ do okre.su wczasnago 'redniowiecza /kul tura prapoleka/. 

z tych czasdw zbadario tu w ' ciągu l~ lat, ponad tyaiąc rdtnej wiel

Jr:o,ci jam mieszlcaleych i ·goapo~czych, w tym 715 jam na. stanowisku 

Plaas6w I •. W roku·. sprawozdawcz,a badaniami objęto .teren o ·pow. 17,5 

ara, s czego 15 arów wyeksplorowano w caloajci. 

Odkr,Jto 145 fkupisk rdtnej wielkoajci jam i e grobów szkieleto

w.ych /od nr 578 do 715/. W warstwie kulturowej i jamach poszczegdl

nyc~ kultur pradziejowych znaleziano ogromne ilości zabytkdw przede 

wszystkim ceramikę i koajci zwierzęce~ Ponadto · odkryto tu m.~. sie

kiery i dwie czę,ci radlic kamiennych, oraz sierp i piękne okazy 

szpil brązow,ych. Bajliczniejsze znaleziska związane były z epoką ne

olitu a przede wszystkim z kulturą ceramiki promienistej, Epokę brą

su reprezentoWała gldwnie kultura lutycka, a epokę telsza - kultu

ra. wenecka i prapolska. Stwierdzono występowanie jam mieszkalnych 
. ' . .,. 

kultury lutyckiej, co nalety do rzadkości. 

Wspomniane groby nie zawierały wyposatenia, stą~ datowanie ich 
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bez analizy c 14 nie jest w tej chwili motliwe. 

NOWOGROD ŁOM:i;YlłSKI 

(pow. Łoue) 

P I E K.A R Y, pow. Kraków 

P R A N D O C I N, pow. Miechów 

lł A IC O w, pow. Głubczyce-

patrz średniowiecze 

patrz paleolit i mezolit 

patrz wczesne średniowiecze 

MUzeum Sląska Opolskiego 

Badania pr-owadziła mgr Danuta Wotniak, w okresie od 8 do 20.IX., 

finansował wxz .w Opolu. 

Podczas kontroli konserwator~kiej stanowisk archęologicznych 

w Rakawie stwierdzono, it. na skutek usunięci~ się ziemi na wechod-
. . 

nlej ścianie nieczynnej twirowni, odsłoni~te zostały dwie j~ s ma

teriałem neolitycznym. W związku z tym prz~stąpiono do ratowniczych 

badań wykopaliskowych, któ~ch celem było zabezpi eczenie odkrytych 

obiektó~. 

Badane stanowisko znajduje się na niewielkim wzniesieniu mora-· 

nowym, w zachodniej części wsi Raków, na północ od rzeki .ayey. 
' . 

W latach 19,4-1941 kilkakrotnie prowadzono tu badania wykopa-

liskowe, w wyniku których odsłonięto około . 20 jam neolitycznych, 

cł6wnie z materiałem kultury pucharów lejkowatych. w 1960 r. zbadano 

dalszych 7 jam neoli tyczeych przy południowo-wschodnim pr·ofilu twiro

·"m.. 
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Tegoroczny wykop o powierzchni 75 m2 załotony został przy 

wschodniej krawędzi żwirowni w odległości 15 m na północ od wykopu 

~ 1960 r. Odsłonię~o tu i zbadano 5 jam, które w nawiązaniu do badań 

z roku 1960 otrzymały kolejne numery od 8 do 12. Zarysy jam występo

wały na głębokości JO cm od wepólczesnej powierzchni, tut pod warstwą 

orną, w calcu, który etanowił piasek z domieszką żwiru. 

Jamy te w rzucie poziomym miały kształt kolisty lub owalny, 

w przekroju pionowym były nieckowate lub trapezowate. Srednice ich 

były następujące: 110 cm, 140 cm, 225 x 60 cm, 115 x 95 cm, 165 x 

125 cm, a dna zalegały na głębokości: 80 - 120 cm. Ubogi inwentarz 

jem 9, 10, 11 i 12 stanowiły drobne ułamki ceramiki, które z pewnym 

tylko prawdopodobieństwem można wiąza6 z kulturą pucharów lejkowa

tych oraz materiał krzemienny - rdzenie wióry i odpadki. W zachowanej 

częściowo jamie 8 .znaleziono oprócz ceramiki kultury pucharów lejko

wych, fragmenty dzbanka kultury ceramiki promienistej, dwa przęśliki 

gliniane i połupane kości zwierzęce. 

S A N D O M I E R Z - Krskówka Zakład Archeologii Wczesnośre

dniowiecznej IHKM PAN 

Badania prowadził dr Jerzy Wielowiejski, w okresie od 7 do 29. 

VII, finansował IHKM PAN. 

Prace miały charakter rozpoznawczy. Objęto nimi zbocze wzgórza, 

gdzie w 1928 r, odkryto bogato wyposażony grób z II wieku. 

W toku badań na terenie sadu F. Steca odkryto w obrębie .dwóch 

wykopów /dług. 24 i 25 m, szer. 2 m każdy/ dwa pochówki szkieletowe. 

Szkielety z silnie podkurczonymi nogami znajdowały się w warstwie 

żółtego lessu, jeden na głębokości od 0,45 do 0,62 m a drugi od 0,23 
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do 0,61 m. Nie stwierdzono śladów jam grobowych ani zabytków. 

Y pobli~u grobów odkryto części dwóch jam oeadnicz~ch. Jama l 

dług. 15 m i glfb. 1,90 zawierała w górnych war~twach głównie cera

mikę wstęgową klutą, wióry z krzemienia i rzadziej z obsydianu. Na 

głęb. o,ao - 1,00 m znaleziono fragment pucharka na nó~ce i innych 

naczyń kulturY lendzielakiej. Poniżej wystąpiła ceramika wstęgowa 

ryta z tzw. ornamentem nutowym. Jama 2 dług. 3,50 m głęb. 2·,02 m 

zawierała w górnym wypałnisku ceramikę wstęgową kłutą. Na dnie znaj

dowało się palenisko, na którym obok licznych grud węgla drzewnego 

i kości zwierzęcych znaleziono m.in. cztery du~e fragmenty czaszki 

ludzkiej, prawdopodobnie dziecka. Nie jest wykluczone, te mamy tu 

do czynienia z pozostalością kanibalizmu. W ró~ych partiach obu 

wykopów wystąpiły grubościenne fragmenty ceramiki pochodzącej prawdo-. 
podobnie z grobqw kloszowych oraz fragmenty ceramiki średniowiecz-

nej. 

W odległości 4J m na poludnie od wykopu 2 zało~ono wykop son

da~owy na polu w. Rutyny. W siedmiu południowych odcinkach tego 

wykopu znaleziono m.in. fragmenty ceramiki neolitycznej i kości 

zwierzęce. Na odcinku 8 zbadano zachodnią częś6 j~ J głęb. 1,70 a 

z fragmentami późnolateńskiej ceramiki ~acetowej. Znaleziska powierz

chniowe dostarczyły obok ceramiki neolitycznej i śreaniowiecznej tak

te nielicznych fragmentów ceramtki siwej z okresu późnorzymskiego. 

Wyniki wstępnych badań nie dostarczyły pewnych danych. o istnie

niu dalszych obiektów z okresu rzymskiego. Przyniosły natomiast od

krycie nowego stanowieka osadniczego i prawdopodobnie sepulkralnego 

z wc2esnego neolitu i śladów osady z okresu późnolateńskiego. Zwła

szcza dobrze zachowana stratygrafia w obrębie neolitycznych ziemia

nek pozwala na śledzenie rozwoju kolejnych faz kulturowych. Dlatego 

tet m.in. stanowisko zasługuje w przyszłości na dok~adniejsze zba-

nie. 
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S A R N O W 0 1 pow. Włocławek MUzeum Archeologiczne i Etno

graficzne w Łodzi 

Badania prowadziła dr Lidia Gaba!ów.na przy współudziale mgr 

Romualda Dragana, finansowały: 8~A i B. w Łodzi, WKZ w Byd8oszczy 

i P.RN we Włocławku. 

XOntynuowano rozpoczęte w ubiegłym roku S,Jetematyczne badania 

nad kUilturą pucharów lejkowatych w Sarnowie na stanowiskach 1 i u, 
z których: stan.l- obejmuje cmentarzysko złotone ' z grobów kujawskich 

/faza wiórecka kultury pucharów lejkowatych/; stan. 1A - osadę /:faza 

AB kultury pucharów lejkowatych/ oraz neolityczne cmentarzysko 

płaskie /:faza na razie nie określona/. 

l' bidącym róku ukończono eksplorację grobowca nr 8, rozpoczęto 

prace na grobowcu nr 7 oraz kontynuowano badanie osady na stanowisku 

lA. 

Najważniejsze w,yniki badań: 1. Domniemane ślady orki pod gro

bowcem nr 8 /po raz pierwszy w Polsce zarówno pod grobowcem kujaws

kim,. jak i w ogóle w epoce neolitu/. 2. Liczne materialy ceramiczne 

i krzemienne fazy AB kultury pucharów lejkowatych z ~arstwy pod 

grobowcem i z jego nasypu oraz ze stanowiska tA /z tego ostatniego 

punktu najwięcej/. 3. Dwa groby szkieletowe z zabytkami krzemie~

mi z terenu osady /st.1A/. 4. Stwierdzenie znajomości miedzi w fazie 

AB kultury pucharów lejkowatych l w warstwie pod grobowcem nr 8/. 

5. Odkrycie jamy wykopu z połupanymi koś6mi iudzkimi w nasypie gro

bowća nr 7. · /zapewne kul tura amfor ku:l.i&ych/. 6. Stwierdzenie wyko

pu rabunkowego w. najwyższej partii grobowca nr 7 /grób centra~ 

Uległ prawdopodobnie zniszczeniui. 

W czasie prowadzenia prac wykopaliskowych dr K. Dąbrowski z 
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PAN i mgr M. Kanwis;er z Muzeum Arch. i Etnograficznego w Łodzi pobra

li· próbki palinologiczne. 

Praca badawcze na tych stanowiskach będą kontynuowane w latach 

następnych. 

S ~ S P O w. pow. Olkusz 

Jaskinia Tunel Wielki 

S I C I N Y, pow. Góra Sl.ąska 

patrz paleolit i mezolit 

Katedra Archeologii Uniwersy

tetu Wrocławskiego 

Badania prowadził dr W~odzimierz Wojciechowski, finansował -

Uniwersytet Wrocławski. 

Prace miały charakter badań systematycznych /zapoczątkowanych 

w 1964 r./ ~ prowadzone były na terenie wielokulturowego etanowiska 

osadniczego, wykazującego trzy kolejne fazy zasiedlenia. Najstarsza 

faza · związana jest z ludnością grupy brzesko-kujawskiej kuitury len

dzielskiej, następną fazę reprezentują pozostałości osady ludności 

kultury amfor kulistych, ostatnia wreszcie faza związana jest z lud

nością kultury łużyckiej i może by6 datowana na okres halsztacki 

/ewentualnie V okres epoki brązu/halsztat /~ 

· Przebadano obszar 350 m2 odsłaniając 19 jam, i grób zwierzęcy 

oraz. 70 śladów po słupach. J jamy dostarczyły materiału grupy W'zes

ko-kujawskiej kultury lendzielskiej, 8 natomiast zawierało materiał 

tultury łużyckiej. Zarówno grób zwierzęcy i ślady po słupach ukła

dające się wyraźnie w zarysy trzech budowli słupowych /domy słupo

we 2 - 4/ łączy6· należy z dużym prawdopodobieństwem z kulturą amfor 
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kulistych. Materiał zabytkowy to głównie ceramika. 

Na szczególną zaś uwagę zasługują materiały ceramiczne z obiek

tów grupy brzesko-kujawskiej /jama nr 20/ w~r6d których stwierdzo

no ~ormy oraz ornamentykę nawiązującą wyraźnie do form i zdobnictwa 

grupy jordanowskiej. Zabytków specjalnych dostarczyły wyłącznie jemy 

BrUPY brzesko-kujawskiej, są to narzędzia krzemienne /drapacze wió

rowe, tlośniki z wypolerowaną krawędzią/. Materiał kostny jest nie

liczny i słabo zachowany. 

S W I·E C I E C H O W- L A S E K, 

pow. Kraśnik 

Pańetwowe Muzeum Archeologi

czne 

~dania prowadził mgr Bogdan Balcer, w okresie od 22.VIII do 

12.IX, finansowało Pańs~wowe Muzeum Archeologiczne. 

Prace prowadzono na terenie kopalni turońskiego krzemienia kre

dowego, szarego biało nakrapianego, zwanego świeci~chowskim~ Suro~ 

wiee ten był znacznie rozpowszechniony w epoce kamienia, a szczegól

nie w neolicie. Złoża jego odkryto ponad 40 lat temu, tegoroczne 

sondate były jednak pierwszymi ·pracami wykopaliskowymi na tym tere-

Przebadano dwa wykopy o łącznej powierzchni 175m2• Objęły one 

częś~ typowego wietrzeliska margli i wapieni turońskich z klasyczną 

alebą rędzinową i następującą stra\ygratią: ziemia orna do 25 cm 

rumos~ marglowy od 25 do 60-80 cm, głębiej płytowo spękany wapień 

do pożiomu 90-110 cm, poniżej niemal lita skała. W wykopie II na 

skutek proce~ów akumulacji warstwa próchniczna miała miąższoś~ 

80 - 100 cm. 

Obydwa wykopy dostarczyły około 14 500 krzemieni. Zalegały one 
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głównie w próchnicy, rumoszu marglowym i stronie pokruszonego wa

pienia. W większo~ci były to ró~nej wielkości naturalne okruchy pow

stale z rozpadu konkrecji krzemienia nakrapianego i czarniawego. 

~en ostatni nie byl wykorzystywany w celach przemysłowych. Odłupki, 

oraz nieliczne oblupnie, rdzenie i zaczątkowce narzędzi ze schyłko

wego paleolitu i neolitu występowały w warstwach powy~ej spękanego 

wapienia. Największe okruchy krzemienia nakrapianego spoczywały w 

spągu rumoszu marglowego i stropie wapieni. 

W wynikU penetracji współczesnych kamienie łomów, rozmaitych 

wykopów gospodarczych i wywiadów z miejscową ludnością motna przy

puszcza6, i~ poniżej zwietrzeliska znacznej części lub nawet ca~ 

obszarze kopalni następna warstwa krzemienianośna zalega dopiero 

na głębokości około 16 m. W pradziejach krzemień móg~ by6 eksploa

towany w płytkich odkrywkach ze zwietrzeliska s~ch s~ macierzya

tych gdzie zalega masowo w postaci sporych okruchów, z których kat~ 

stanowił du~ą ~sę surowca. Z tych surowieków powstały znane z li

cznych znalezisk du~e wyroby neolityczne z widocznymi na powierzch

ni ~agmentami naturalnych przełomów konkrecji. 

Nale~y jeszcze określió przynależnoś6 kulturowo-prze~elową 

pozostalości produkcyjnych z terenu kopalni oraz stwierd~i~ . czy za

obserwowane w jednym z wykopów zaciemnienia są śladami dołów eksplo

atacyjnych. Wyjaśnienia wymaga ~akże czy stratygrafia jest identycz

na na całym, około stuhektarowym terenie stanowiska oraz czy wszys

tkie ślady wskazywa6 będą na sugerowaną metodę eksploatacyjną. 

' S W I Ę T O S Z Y N, pow. Milicz patrz. paleolit i mezolit 
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S Z C Z O T K O W I C E, pow. Kazi

mierza Wlk. 

Zakład Archeologii Małopolski 

IHKM PAN 

Badania prowadził mgr Janusz Kruk, finansował IHKM P.AN. 

Pod znanym kurhanem w Szczotkowicach położonych na wysokim 

wzniesieniu prawego obrzeżenia· doliny Nidzicy, w odległości ok 2 km 

od osady kultury pucharów lejkowatych w Bronocicach, założono trzy 

wykopy sondażowe o łącznej powierzchni 200m2• Odsłonięto w nich 

dziewię6 jam ~rednich rozmiarów, w profilach nieckowatych lub tra

pezowatych. Dostarczyły one niewielkiej ilości ułamków ceramiki i 

półwytworów oraz narzędzi krzemiennych. W wyniku wstępnej analizy 

materiału zabytkowego, jeden obiekt zaliczono do kultury lendziels

kiej, pozostałe natomiast - do kultury mierzanowickiej. 

Wiele danych zdaje się świadczy6, że odkryte w Szczotkowicach 

ślady osadnictwa są efektem tylko epizodycznej penetracji i w związ

ku z tym można by je· określi6 jako pozostałoś6 obozowiska. 

/ 

T O,·M I C E, pow. Dzierżoniów Muzeum Archeologiczne i Za

kład Antropologii PAN we ~ro-

cławiu 

Badania prowadzili dr Bruno Miszkiewicz i mgr Jerzy Romanow, 

w okresie od 4.VII do 24.VIII, finansowało M.Archeologiczne i z. 
Antropologii PAN. 

Prace wykopaliskowe mają charakter badań systematycznych, pro

wadzone były d~gi sezon.Stanowisko jest obiektem wielokulturowym. 

Odkryte zostały ślady osadnictwa kultur neolitycznych cyklu wstęgo-
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w.JCh i kultur pucharów lejkowatych grupy południowej, regularne 

cment_arzysko szkieletowe kultury unietyckiej i wczesnoś:redniowieczne 

cmentarzysko szkieletowe. 

W roku bierzącym podczas badań sondatowych, w odległości ok. 

50 m na połodniowy wschód od właściwego wykopu, natrafiono na· regu

larne cmentarzysko kultury łutyckiej /Halletatt·c~D/,. nawarstwiają

ce się na obiekty kultury p~charów lejkowatych. -

odkryto. równiet 20 obiektów neolitycznych o fUnkcji jam gospo

darczych, jam odpadkowych i ziemianek ~eszkalnych, jedną pratni.cę 

neolityczną oraz dom słupowy kultury ceramiki wstęgowej klutej. 

~teriał z:abytkowy obiektów stanowiła ceramika, przęśliki, narzędzia 

krzemienne oraz czopy wiertnicze z nefrytu. Poszczególne obiekty za

wiera~ takte dute ilości kości zwierzęcych. 

Ponadto odkryto: 

6 grobów szkieletowych kultury ~etyckiej, któr.lch wyposate-
- ·, 

nie z reguły _ stanowi~ naczynia oraz w kilku wypadkach ozdoby z br~

zu: bransolety i pierścionki drutowe oraz szpile i zausZDicet 

7 grobów szkieletowych wczesnośredniowiecznych, wyposałoeych: 

w notyki żelazne, srebrne kabłączki skroniowe· oraz paciorki wyko

nane ze szkła, tywicy, muszelek; 

2 groby ciałopalne-popielnicowe kultury ~ckiej, w tym jeden 

podwójny /Gr. nr 2 kobiety z dzieckiem/. Inwentarz grobowy stano

wiły: Gr. nr 1 - dwa naczynia i telazna sprzączka. Gr. nr 2 - 2' 

naczynia, l szpila brązowa i nóż żelazny. Obydwa groby datowane są 

na Hallstett C-D. 

Badania w Tomieach będą kontynuowane w roku przyszłym • 

W I E L I C Z K A /okolice/ 

BOCHNIA . 

. / 

MUzeum ~up Krakowskich Wie

liczka 
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Badania prowadził mgr Antoni Jodłowski, finansowało - Muzeum 

:Zup Krakowskich, Wieliczka. 

Wiosną przeprowadzono badania powierzchniowe w miejscowościach, 

w których występowały lub obecnie występują źródła słone. Wykaz ich 

uątalono na podstawie _ ~anych geologicznych, historycznych i topono

mastycznych. Celem poszukiwań było zebranie materiałów dotyczących 

początków eksploatacji soli w rejonie wielicko-bocheńskim. W br. ba

daniami objęto sz~ść miejscowości: Barycz, Przebieczany i ' Sidzinę

pow. Kraków, oraz Bochnię, Kolanów i Łapczyce - pow. Bochnia. W czte

rech z nich /aarycz, Przebieczany, Sidzina, Łapczycal stwierdzono 

duże zgrupowanie osadnictwa prahistorycznego w bezpośrednim sąsiedz

twie obszarów solonośnych. Natomiast tereny o doskonałych warunkach 

osadniczych położone w większej odległości od źródeł słonych, nie by

ły wówczas zamieszkałe. Obserwacja ta nie odnosi się do Kolanowa i 

Bochni gdzie gęsta zabudowa mieszkalna, utrudniała systematyczną 

penetrację terenu. 

W miejscowościach położonych w okolicach Wieliczki, w pobliżu 

t .erenów solonośnych, występuje bardzo liczne osadnictwo neolityczne, 

głównie kultury lendzielskiej /Barycz - 9 znalezisk·, Przebieczany -

5 znalezisk/, zaś młodsze okresy reprezentowane są znacznie słabiej. 

W Sidzinie i Łapczycy natomiast, grupowanie się osadnictwa wokół 

obszarów solonośnych obserwujemy dopiero od okresu rzymskiego /Łap

czyca- 8 znalezisk/. Szczególne· ich nasilenie- przypada na okres 

wczesnośredniowiecza l Sidzina - 6 znalezisk, Łapczyca - 6 znal~7.isk/. 

Dane te pozwalają przypuszczać,że na terenie Wieliczki i naj

bliższej okolicy /Barycz, Przebieczany/ źródła słone mogły być 

eksploatowane już od neolitu, głównie przez ludność kultury lendziels~ . 

kiej /nie jest wykluczone, że z solnictwem łączą się charakterystyczne 

dla tego obszaru kubki ze zgrubiałymi stożkowatymi dnami , występujące 

w drugiej fazie kultury lendzielskiej/. W Sidzi ni e, Bochni, Kolanowie 
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i Łapczycy wykorzystywanie źródeł słonych miałoby raczej późniejszą 

metr,ykę i jak wynika ze stosunków osadniczych, przypada na wczesne 

średniowiecze /od X w./ a~ najlepszym wypadku. na okres rzymski. 

W przyszłych latach na poszczególnych stanowiskach przeprowadzo

ne zostaną wstępne prace wykopaliskowe. 

W I E R Z C H O W I C E, pow. Kra

ków. Jaskinia Mamutowa 

W I E T R Z Y C H O W I C E, pow. 

Koło 

patrz paleolit i mezolit 

Muzeum Archeologiczne i Etno

graficzne w Łodzi 

Badania prowadził prof. dr Konrad Jażdżewski, przy udziale 

Staniaława Madajskiego, mgr Małgorza~y Kowalczykówny i Tadeua·za . 

Makiewicza, finansowały - WKZ w Poznaniu, PRN w Kole i Muzeum Arche

ologiczne i Etnograficzne w Łodzi. 

Prace prowadzo~e na cmentarzysku grobowców kujaws~ch ~ Wietrzy

chowicach, są częścią ogólnopolskiego planu badań, realizowanych 

w związku z Międzynarodo~ Sympozjum Neolitu w 1969 r. 

Cmentarzysko składa się z sze.~ciu grobowców. Pięć - było znanych 

już przed r. 19J9, w tym jeden /nr J/ - przebadany został w roku 19J6 

przez prof. dr Konrada Jeźdźewakiego i Staniaława Madajekiego. Grob~

wiec 6 odkryto w 1967 r. ok. 40 m na NE od grobowca nr 5. Jest on 

bardzo słabo widoczny i najmniejszy może ok. 15 m szeroko~ci czoła -

ok. 4 m. 
l 

W bieżącym sezonie przebadano grobowce nr 1 i nr 5. 

Grobowiec 1- ma kształt nieregularnego trójkąta o aługości 74 m 
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i szerokości czoła 10 m. Obstawę tworzą wielkie głazy, które w 

części czołowej dochodzą do 1,5 m wysokości, a w miarę oddalania 

się od niej maleją, Nasyp grobowca zalegał pod warstwą próchnicy 

} 

z czasów nowszych. Górą - składał się z Młtawego piasku o miąższoś

ci l w centrum grobowca/ JO cm, - niżej -z szarawego piasku zmieszane

go z dawną próchnicą, o mią~szości 40 cm. Pod nasypem znajdowała się 

słabo widoczna warstwa pierwotnej próchnicy. Nad nią, w nasypie, 

znaleziono kilkaset ułamków naczy6 grupy wschodniej kultury pucharów 

lejkowatych, z fazy przejściowej między sarnoweką a wiórecką. Nie 

odkryto śladów pochówku, ani jamy grobowej. Jedynie dwa bruki w 

części czołowej, mogłyby pośrednio wskazywać na miejsca grobów. Po 

obu bokach grobowca, zaobserwowano rowy powstałe ongiś przez wybra

nie ziemi na nasyp. W ich wypałnisku obnk fragme~tów ceramiki analo

gicznej co w nasypie znaleziono skorupy naczyń kultury wenedzkiej 

z okresu rzymskiego. Poza nasypem, tu~ przy obstawie, na pierwotnej 

powierzchni, natrafiono na fragment puchara glinianego o pustej 

nó~ce kultury lendzielskiej, z ornamentem kreskowo-kłutym. Sytuacja 

tego ułamka zdaje się nie wyłącza6 możliwości współczesnego występo

wania zab~tków obu wspo~anych kultur. 

Grobowiec 5 - ma kształt doś6 regularnego trójkąta o długości 

49 cm, a szerokości /u czoła/ 8 m_. VI środku części czołowe j obsta-ły, 

zarówno w grobowcu nr 1 jak i nr 5, wida6 celowy brak wielkiego gła

zu, co potwierdza dawną obserwację, że najprawdopodobniej znajdowały 

się tutaj wejścia do jakichś sakralnych budynków dr~wnianych mieeżczą· 

cych się - tak jak w Gaju, w pow.kolskim - między czołem grobowca a 
t 

grobami.Stwierdzono pod warstwą próchnicy wsp6łczesnej,grubości 15-20 

cm,że nasyp grobowca składa~ się: góra- z podkładu żółtawego piasku o 

grubości 40 cm,następnie z piasku zmieszanego z szarawą próchniczną 

ziemią pobraną ongiś z bezpośredniego sqsiedztwa. Na gł ""bokości 80 cm 

pod powierzchnią napotkano warstwę próchnicy pierwotnej. Na tym pozio-



- 5J -

mie saobserwowano do~6 dutą jamę grobową o rzucie niemal kwadratowym, 

wymiarach przy dnie 2,9 x 2,7 m, sięgającą do głęboko~ci 1J5 cm od zae 

-tanej powierzchni. Brzeg tej _jamy znajdował się. w odległolei 5 m 

o4obstawy czoł~ grqbowca. Wypełnialeo jej stanowiła szarawa, próch

niczna ziemia z silną przymieszką tółtawego piasku u góry, jaśniej

sza za~ u dołu. Na dnie jamy spoczywały dwa słabo za9howane szkie

lety ludzkie ułołone na wznak, w pozycji wyprostowanej, nogami zwró

cone w kierunku czoła grobowca. Sądząc ze wstępnych oględzin budowy 

czaszek jeden szkielet jest męski, drugi zapewne kobiecy. W jamie 

grobowej nie było żadnych zabytków poza jednym wiórem krzemiennym. 

W nasypach obu grobowców znaleziono w luźnym rozrzucie, a z tenden

cją do skupiania się w - ~rodkowej partii nasypu kilkaset fragmentów 
• 

ceramiki grupy wschodniej kultury pucharów lejkowatych, w ogromnej 

czę~ci niecharakterystycznych ułamków brz~ców, kilkanaście fragmen

tów przykrawędnych w większości zdobionych ornamentem dużych regu

larnych dołków i czasem słupków tut pod krawędzią oraz kilka zdobio

~ch fragmentów brzuśców z ornamentem w postaci pionowych linii rytyCh 

i nakłu6. Ponadto znaleziono w grobowcu 5 dwa fragmenty ceramiki

kreskowo-kłutej z ornamentem poziomy.ch pasów nakłu6. 

Bardzo rzadkim znaleziskiem w obrębie wschodniej grupy kultury 

pucharów lejkowatych jest jeden egzemplarz kamiennej głowicy maczugi 

z 11!-ma Uobkami pionowymi i zaczątkiem otworu wierconego wiertłem 

rurkowym. Znaleziono ją w ziemi wyrzuconej poza obstawę. Okoliczno~ci 

przemawiają za tym, że pochodziła ona z nasypu grobowca i została 

zgubione przypadkowo przez budowniczych grobowca. Wskazuje na to 

jeszcze niedokończenie procesu produkcyj~ego. Podobna głowi~a znana 

jest z Niegibalic w dawnym powiecie nieszawskim. W grobowcu nr 5 w 

partii "ogonowej" stwierdzono teł obecność skupiska ceramiki ~oczonej 

na kole /siwej/ z późnego okresu rzymskiego, pokrytej m. in. ty

powym ornamentem wygładzanym. 
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Grobowiec nr l został w całości zrekonstruowany -i przywr6cony 

do przypuszczalnego etanu pierwotnego, prace rekonstrukcyjne przy 

grobowcu nr 5 wykonano · w '/4. 

Badania grobowców wietrzychowiekich kontynuowane będą w latach 

przyez~ch. 
' 

~ XR N I KI GÓR N E, patrz brąz 

pow. Busko 
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' B R z 
------------------------------------
------------------------------------

\ . 

B :J D Z I E S Z Y N, pow. Gdańsk 

B lf I N, pow. Srem 

patrz okres halsztacki 

Katedra Archeologii Polski i 

PowszechneJ Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Jerzy Fogel, w okresie )-6.IV.l967r., 

~inansował WKZ w Poznaniu. 

Badania o charakterze sonda~owym objęły Nieckę Jezior ,Bnińskieh 

na stanowiskach os~dniczych, grodzisku stotkowatym, cmentarzysku~/. 

Chronologia: młodsza epoka brązu, Hallstatt C i D, okres rzymski, 

okres wczesnośredniowieczny, średniowiecze. 

W trakcie badań spenetrowano okolice jezior: Raczynakiego, Łękna, 

Jezior Małych, Jezior Wielkich oraz Bnińskiego, obejmując poszukiwa

niami dno Niecki, jej zboczy i krawędzie·. Na tym obszarze przebadano 
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łącznie 48 stanowiek archeologicznych, w tym J6 nowoodkrytych. Z po

wierzchni obiektów, tudzież z wykopów sondażowych zebrano ok. 3 500 

fragmentów ceramiki naczyniowej, głównie kultury łużyckiej. Badania 

potwierdziły · wcześniejsze hipotezy o dużej intensywności tutejszego 

osadnictwa pradziejowego, grupującego się prawdopodobnie wokół grodów 

na Półwyspie "SZyja" Jeziora Bnińskiego. 

Poszukiwania będą kontynuowane w 1968 r. 

B R U S Z C Z E W o, pow. Kościan Muzeum Archeologiczne i Kona. 

· Zab. Arch. w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Zbigniew Pieczyńeki w okresie od 20.V do 

Jt.VII br., - fin8nsował . WKZ w Poznaniu. 

Badania o charakterze systematycznym na stan. 5 miały na eelu 

przebadanie osaczy- z II okresu epoki brązu, datowanej przy pomocy 

iz:otopu węgla radioaktywnego na 1J40 p. n. e. 

Osada otoczona byle walem. Zbadany _dotychczas teren obejmuje ok. 

200 m2 rÓzkopanej powierzchni. W zasadzie uchwycono zasięg całej 

-osaczy-. Domy i budynki gospodarcze reprezentowane przez jamy, rozmie

szczone były na kulminacji piaszczystego wyniesienia, a usytuowane 

w poprzek półwyspu na linii wsch.-zach. Ogółem odkryto 71 jam. Między 

zwartą zabudową mieszkalną, a wałem znajdowała e.ię wolna przestrzeń, 

która mogła spełnić rolę kraalu. Wielkość osady wyznacza warstwa 

kulturowa czarnej ziemi, która poza zasięgiem zabudowad stopniowo 

zanika. 

W obrębie osady odkryto pięć otwartych palenisk, w kształcie 

koła o średn. l m, zbudowariych z kamieni. W jednym przypadku stwier-
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dzono, te wykopane 'jamy mieszkalne i gospodarcze otaczają ko,łelll"pa

lenisko, które stanowiło centralny punkt "dziedzińca", otoczonego 

zabudową. Przy jedQym z ps.lenisk odkryto kamienną farmę odlewniczą 

do· odlewania bransolet, dmuchawę glinianą ora~ trzy gliniane podkład

ki. Znaleziska te stanowią zespół nalełący do warsztatu odlewcy. Jedna 

z jam zawierała ok. )00 kg muszli mełty or~z narzędzie kościane, 

tz•· piłkę.- Oprócz bogatych zasobów ułamków ceramicznych i niekied7 

całych naczfń znaleziono takie kamienie tamowe, motyki rogowe, cię

tarki tkack~e i kości zwierzęce. Na uwagę zasługUje zakopany w warstw' 

calca skarb brązowy składający się z dwóch siekierek i sztyletu. 

Analiza materiału ceramicznego wykazała, te na omawianej osadzie 

mamy db czynienia z wieioma11)1:yWami kulturowYmi. Przeżywają się tl! 

formy z końcowej fazy I oraz z II okresu epoki brązu. Wydaje się, że 
. . 

w tym miejscu zetlaięły . się wyra=- < ;WJ>ływy kultur unietyckiej, .sr.obs

kiej, iwieńs~ej i trzcinieckiej. 

B R Z E Z I E, pow. Bochnia 

B Y C H O W o, pow. Milicz: 

patrz neo~it 

*ónserwator Zabytków Archeo

logicznych we Wr~cławiu. 

Badania prowadził mg~ Tadeusz Kaletyn, finansowal WKZ we 

Wrocławiu. 

Przeprowadzono krótkotrwale ; ratownicze prace wykopaliskowe na 

osadzie kul.tury lużyckiej, niszczonej orką mechaniczną. Stanowisko 

. położone jest 2,10 km w kierunku południowo-wschodnim od wsi na 

grzbiecie plaskiego wzniesienic o wysokości około 92 m n.p.m. 



Przebadano powierzchnię 20 m2, odlccywając jedną pulLo:..&.~~:~m.&.•u.wriłif. 
była ona załoiona na planie nieforemnego owalu, wydłu.tonego po .&.U...,.,.-.;· 

p6bloc-poludnie, jej wymiary wynosiły 3,60 x 2,95 m. Ylypelnisko 

ziemianki zagłębione było w calec do głębokości o, 92 m. 

Inwentarz ruch~ stanowiło· ponad 30 ułamków naczyń glinianych 

przewatnie garnków, oraz 7 fragmentów talerzy krątkowych o jednej 

powierzchni potrytej nakłuciami paznokcia-~. Ceramika pochodzi z 

naczyń wykonanych z gliny schudzanej, z gruboziarnistą domieszką o 

powierzchni zewnętrznej obmazywanej barwy· czerwono-brunatnej. 

tą półziemiankę datuje się na ostatni okres epoki brązu. 

Penetracja prowadzona w pobliżu ini.ejeca badań -wYkazała występo

wanie obok licznych fragmentów ceramiki kultury lużyc~iej, ulamld 

naczyń gliniaQ1ch z okresu wpływów rzym~kich i z okresu wczesnego 

łłredniowiecza. »sr A. Szponar, pracownik Katedry Geografii Uniwer•J'

tetu Wrocławskiego opracował takte charakterystykę mor:t'ologiczno-

880logiczną etanowiska osadniczego w Bychowie. 

C Z J S T O C H O W A - Wyczerp7 

Dolne 

Muzeum w Częstochowie 

Badania prowadził mgr Jarosław Radlciewicz, w okresie od ).VIII 

4Jo 1).IX, finansowal WKZ w Katowicach. 

Prace o charakterze ratowniczym objęły najbardziej zagrożoną 

/wybieraniem piasku/ środkową częś6 piaszczystej wydmy, letącej na4 

atarym korytem rzeki Warty, na której zalega cmentartysko kultur" 

łutyckiej, oaada z okresu wpływów rzymskich, oraz w zachodniej 
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wzgórza, zniszczone już cmentarzy;ko identycznie datowane jak 

~spomniana osada. W odległo~ci ca 350 m od tego atanowiska zlokali

zowana jest otwarta osada kultury łużyckiej, na . której w ubiegłym 

roku zabezpieczono jeden obiei:t typu mieszkalnego. 

W trakcie tegorocznych badań prace skoncentrowano głównie na 

cmentarzystu łużyckim, chociaż musiano również zebra6 ci~nką warstwę 

brązowo-szarej piaszczystej ziemi ze znaczną domieszką spalenizny, 

pokrywającą całą środkową partię pagórka. Zalegała ona pod hamusem 

i zawierała stosunkowo dużą iloś6 ceramiki rzymskiej oraz wtórnie 

zale~ające fragmenty łużyckiej. Wyeksplorowano również jedną jamę, 

o fUnkcji trudnej do określenia, zawierającą również material rzymski. 

Są to elementy istniejącej na tym miejscu osady, z której dwa obiekty 

mieszkalne, o konstrukcji slupowej z brukowanymi wnętrzami przebadano 

w latacnubiegłych. 

Z 22 grobów odkrytych w roku bieżącym, w 4 stwierdzono pochówek 

popielnicowy. Zalegały one na głębokości ca 45 cm i prócz popielnicy 

nie stwierdzono ża~~ego innego wyposażenia. Reszta to groby szkiele

towe i naśladujące je układem ciałopalne, jamowe. Z góry przykr~te 

były kilkuwarstwowym brukiem kamiennym, wśród którego zalegały frag

menty ceramiczne i spalenizna. Sam pochówek zalegał w wypadku grobów 

ciałopalnych na głębokości 80-100 cm, a w wypadku szkieletowych nawet 

do 170 cm. Jama grobowa miała zawsze układ północ-południe z niezna

cznymi odchyleniami. W kilku przypadkach wystąpiły pełne obstawy ka

mienne, przeważały natomiast wykonane symbolicz?ie z kilku kamieni. 

GłOWJ w grobach szkieletowych zwrócone były w kier~ku południowym, 

a w grobach ciałopalnych można było zaobserwowa6 intencjonalny układ 

przepalonych kości, odpowiadający tej zasadzie. Wyposażenie, w skład 

którego z reguły wchodzi: garnek jajowaty, misa, czarka, czerpaki i 

inne, umieszczane było zarówno w południowej jak i w północnej części 

grobu, z tym, że od południa /0d strony głowy/ było znacznie licz-
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niejsze. 

Wstępna analiza uzyskanego materiału pozwala datować cmentarzys

ko na V okres epoki brązu. 

D J B N I C A, pow. Trzebnie Konserwator Zabytków Archeolo

gicznych we Wrocławiu 

Badania prowadził mgr Tadeusz Kaletyn w okresie od 15.V. do 

)O.VIII, finansował WKZ we Wrocławiu. 

Odsłonięto i przebadano przestrzeń o powierzchni około 11 arów 

nawiązując do badań z lat 196~-1966. Ogółem wyeksplorowano 115 obiek

tów nieruchomych /numeracja kolejna od 1171-1286/. W tym 92 obiekty 
l 

datowane są na okres kultury łużyckiej, pozostałe pochodzą z okresu 

wpływów rzymskich i wczesnego średniowiecza. Na uwagę zasługuje 

pię6 budynków -kultury łużyckiej o konstrukcji słupowej /nr 1291, 

1282, 1284, 1285, 1286/. Miały one mniej lub bardziej prostokątny 

zarys poziomy, ich powierzchnia wahała się od około 9,5 m2 do ponad 

20m2• Były one usytuowane nieregularnie w stosunku do str on świata, 

Trzy z nich miały wewnątrz paleniska, w jednym przypadku stwierdzo

no ślady ogniska. W czterech budynkach, ich północnej czę~ci odkry

to piwniczki - jamy kształtu kolistego w poziomie o średnicy do 1,40 

m, .wkopane w calae maksymalnie do głębokości 1,05 m. 

W budynkach znajdowały się ślady polepy z odciskami konstrukcji 

drewnianych. 

Inwentarz ruchomy budynków obejmował przede wszystkim ułamki 

ceramiki w liczbie od kilku do kilkud~iesięciu sztuk. Omawiane obiek

ty datuje się na koniec epoki brązu. 
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Mgr A. Szponar pracownik Katedry Geografii Uniwersytetu Wrocław

skiego przeprowadził badania morfologiczno-geologiczne stanowiska 

osadniczego w Dębnicy. 

D Y T M A R O W, pow. Prudnik 

- ~ cof· . 

Konserwator Zabytków Archeo

logicznych w Opolu 

Badania. prowadzili· mgr Małgorzata Dutkiewicz i mgr ~erzy Romanow, 
· . . 

finansowało - Kółko Rolnicze w D,ytmarowie. 
. . 

Na terenie bazy maszyn Kółka Rolniczego, prży budowie drogi do 
garaży, odkr,yto cmentarzysko kultury łużyckiej. Przeprowadzono tu 

badania -ratownicze. Objęto nimi obszar około 8·aró~. 

Cmentarzysko położone jest na niewielkim wzniesieniu na zachód 

od szosy łączącej wieś ze stacją kolejową. Odkr,yto na nim 58 gcrobów 

ciałopalnych. Największe skupienie znajdowało się w północno-wscho

dniej czę6ci badanego obszaru. Groby w,retępowały tutaj w dwóch wars

twach, przy czym górna - częściowo była zniszczona przez orkę. W każ

dym grobie znajdowała się popielnica ze spalonymi ko66mi a często i 

inne naczynia wchodzące w skład w,yposażenia grobowe~o. Niektóre po

chówki były podmisowe. 

Materiał ceramiczny roboczo zakwalifikowano na achylek epoki . 
brązu. 

G R A B O W O, pow. Bytów Konserwator Zabytków Archeo

logicznych w Koszalinie 

Badania prowadził msr Frml~iszek Lachowicz przy współudziale 
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mgr Dobrachny Jankowskiej, finansowali WKZ w Koszalinie, w okresie 

od Jl.VII do lO.IX. 

Na stanowisku 2 przebadano ogółem w 1966 roku J kurhany, 2 sku

piska kamieni i 17 grobów /popielnicowych, popielnicowych z obwaro

waniem i skrzynkowych/, zlokalizowano głównie w południowo-wschodniej 

części cmentarzyska. 

Celem prac badawczych w roku bie~ącym było uchwycenie zasięgu 

granic cmentarzyska płaskiego. W związku z tym wokół terenu przeba

danego w 1966 r. założono szereg ~kopów kontrolnych o łącznej po

wierzchni 324 m2 i głębokości 90 cm. Odsłonięto J pochówki: jeden 

grób skrzynkowy z obwarowaniem i dwa groby jamowe, czyste. Grób ekrzyn·· 

kowy /nr kolejny 18/ zawierał 2 popielnice wypełnione spalonymi 

koś6mi ludzkimi, przykryte pokrywami obejmującymi oraz J przystawki: 

naczynie baniaste, czerpak i misę. W jednej z popielnic znaleziono 

kółko z drutu brązowego i fragment brązowego okucia. Groby jamowe 

/nr 19 i 20/ zawierały jedynie spalone szczątki ludzkie. 

Chronologię stanowiska w oparciu o materiały z dwu 'sezonów ba

dawczych mo~na ustali6 na schyłkową fazę kultury łużyckiej V okresu 

epoki brązu ~ najwcześniejszą fazę okresu halsztackiego. 

Stanowieko J odkryte podczas penetracji terenowej w 1964 r. jest 

jednym z trzech cmentarzysk kurchanowych położonych na terenie Nadleś

nictwa SUlęczyno w rejonie.Podleśnictwa Grabowo. Znajduje się ono 

w odległości 250 m na północny wschód od leśniczówki Grabowo i lJO 

m na zachód od drogi leśnej łączącej Sylczno z Grabowem. Połoi~ne 

jest na pograniczu lasu sosnowego i młodej uprawy leśnej w oddziale 

92 c /dawniej J15 d/. Obszar cmentarzyska, na którym znajdowało się 

łącznie 10 kurhanów, wynosi około J ha. Siedem kurhanów tworzyło 

większe skupisko. Pozostałe trzy tj. kurhany nr a, 9 i 10 znajdowały 
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się w głębi lasu i występowały w dość znacznym oddaleniu od siebie. 

Pracami badawczymi w 1966· r. objęto kurhany 1, 2, J. 

W roku bie~ącym wyeksplorowano pozostałe 7 kurhanów, stosunko

wo dobrze zachowanych, ponadto w przestrzeniach między kurhanami 

odsłonięto w wykopach kontrolnych J groby z obwarowaniem kami~nnym 

/2 popielnicowe i jeden jamowy z resztkami stosu/, J jamy z wyjątko

wo ubogim materiałem ceramicznym i skupisko kamieni. Groby Występo

wały w pobli~u kurhanów nr 5 i 6 w odległości nie przekraczającej 

2m od krawędzi ich płaszczy. 

Kurhany przebadane w bie~ącym roku /nr kolejne 4 - 10/ rysowały 

się w terenie jako niewysokie. pagórki porośnięte drzewami i runem 

leśnym, spod którego wystawały gdzieniegdzie kamienie. Srednica kur

hanów wahała się w granicach od lO, 20 m /kurhan nr 4/ do 5,30 m 

/kurhan-nr 10/ a wysokość względna wynosiła do 70 cm. W trakcie 

eksploracji obiektów okazało się, że podstawę konstrukcji kurhanów 

stanowią kręgi kamienne, wypełniane następnie kamieniami tworzącymi 

płaszcz. Wyjątek stanowił jedynie kurhan nr 10 pozbawiony kręgu. 

Kurhany nr 5, 7 i 9 posiadały krąg pojedyńczy, kurhan nr 8 - dwa krę

gi koncentryczne, kurhany nr 4 i 6 po J kręgi koncentryczne. Kręgi 

wewnętrzne budowano z zasady z kilku warstw kamieni w pionie przez 

co uzyskiwano wypiętrzenie kurhanu w stosunku do obwodu - kręgu zew

nętrznego. 

Stratygrafia· kurhanów była jednakowa. I wsrstwę stanowiła próch

nica leśna, II - warstwa kamieni czyli zasadnicze jądro kurhanu, 

III - warstwa przemieszanego rdzawego piasku, IV - calec. 

Pochówki w kurhanach umieszczone były zazwyczaj centralnie. W 

kurhanie nr 4 w skrzyni kamiennej, w innych obiektach·w niewielkich 

zagłębieniach między kamieniami płaszcza. W kurhanie nr 7 materiał 

kostny i ceramiczny rozrzucony był luźno między kamieniami płaszcza 
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na całej jego powierzchni. Obok pochówku centralnego występowały częs

to w obrębie kurhanów inne skupiska spalonych kości ludzkich i cera

miki, i tak np. w kurhanie nr 4 było ich 8. Dopiero analiza antropo

logiczna ·może wyjaśni6 czy kurhan zawierał szczątki tylko jednego 

osobnika, czy te~ był grobowcem zbiorowym, rodzinnym. 

Materiał ceramiczny bardzo zniszczony i mało charakterystyczny 

utrudnia sprecyzowanie chronologii stanowiska. Brak róvmie~ datują

cych przedmiotów z brązu. Przetrwały jedynie nieliczne fragmenty 

stopionych, bezkształtnych przedmiotów brązowych znalezione w kurha

nie n~ 4. Pomimo to cmentarzysko można w oparciu o dane konstrukcyj-· 

ne kurhanów, system grzebalny i materiały zabytkowe analogiczne do 
/ 

znanych nam ze stanowisk l i 2 w Grabowie datowa6 roboczo na V okres 

epoki brązu. 

G R O S Z O W I C E, pow~ Opole Muzeum . Sląska Opolskiego w 

Opolu 

Badania prowadziła mgr Danuta Woźniak w okresie Jl.VIII- 18.IX, 

finansowało - Muzeum Sląska Opolskiego w Opolu. 

Prace na cmentarzysku kultury łużyckiej stanowiły kontynuację 

badań ratowniczych, prowadzonych na tym stanowisku w latach 1962 -

1966, podobnie jak w latach poprzednich, na polu Anny Kotuli, nad 

Odrą. 

Przebadaąo obszar o powierzchni 2 arów, na którym odsłonięto 

J8 grobów ciałopalnych i l grÓb szkieletovzy, /numery od 110 do 148/. 

Około 25% Żbadanych grobów ciałopalnych położone było płytko, na 

głębokości około 20 cm od powierzchni współczesnej i w zwiiizku. z tym 
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uległo poważnemu uszkodzeniu podczas orki. Zachowały się po nich 

tylko skupiska spalonych kości i skorupy naczyń. Dobrze zachowane 

groby ciałopalne były wszystkie popielnicowe. Znaczna icn część 

posiadała obstawę kamienną. Wyposażone były w naczynia gliniane w 
;' 

ilości od l do 4 sztuki.. Tylko 2 groby ciałopalne zawierały przedmio-

ty metalowe. W grobie 14J znaleziono kółko brązowe, 8 w grobie 117 

odkryto drobne :fragmenty bliżej nieokreślonych przedmiotów brązowych 

mocno przetopionych w ogniu. Ponadto w grobie 1J4 znajdował się ma

ły paciorek gliniany, a w grobie 110 grzechotka• 

Większość grobów ciałopalnych pochodzi z końca epoki brązu, 

tylko nieliczne pochówki odkryte w bieżącym roku datować można na 

okres halsztacki". 

Grób szkieletowy /nr 148/ odkryty został na głębokości 60 cm 

od powierzchni współczesnej. Poeiadał on wyraźnie widoczną jamę gro

bową w kształcie wydłużonego owalu o wymiarach 240 x 90 cm, zorien

towaną ~ ·przybliżeniu wzdłuż o'si północ-południe, częściowo obstawio

ną kamieniami. Szczątki kostne znajdowały się w atanie niemal zupeł

nego rozkładu. Wyposażenie tego grobu etanowiło 5 naczyń glinianych, 

znajdujących się w północnej części jamy grobowej, oraz przedmioty 

metalowe: grot żelazny oszczepu, nóż żelazny, płaska ' eiekierka że~az

na z bocznym wstępem, kółko brązowe i brązowy uchwyt bliżej narazie 

nieokreślonego przedmiotu. Grób ten datować należy na wczesną :fazę 

okresu halsztackiego. Oprócz grobów kultury łużyckiej natra:fiono 

również na palenisko i części dużej jamy z materiałem średniowiecznym. 

G R Z M I Ą C A, pow. Słubice Muzeum. Okręgowe w Zielonej 

Górze 

Badania prowadz_ił mgr A. ł~arcinkian, w okresie od lJ. VIII - do 
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17.VIII, finansował WKZ w Zielonej Górze. 

Cmentarzysko ~udności kultury łużyckiej z III - IV okresu epoki 

brązu i wczesnej epoki żelaza w Grzmiącej, położone jest na niewiel

kim, piaszczystym wzniesieniu wykorzystywanym jako piaśnica. Przypu

szczalny obszar cmentarzyska ok 2 ha. 

Pierwsze znaleziska pochodzą z wykopów pod budowę Hydrofonii. 

Obszar przylegający bezpośrednio do miejsca pierwszego ~~dobycia 

naczyń nie dostarczył zabytków. 

W wykopach sondażowych wytyczonych na kulminacji wzniesienia 

odkryto 5 grobów, które zalegały przeciętni~ na gł. 0,50 m od po

wierzchni ziemi. Dwa z nich /nr l i 2/ - silnie zniszczone - chrono

logicznie mieszcżą się we wczesnej epoce żelaza /nóż żelazny/. Fa

zostałe - bardzo dobrze zachowane - należy zaliczyć do III - IV okre

su e.poki brązu. 

I W A N O W I C E, pow. Miechów patrz neolit 

JA N K O W I C E- KW A C Z A- • Muzeum w·Chrzanowie 

Ł A, pow. Chrzanów 

Badania prowadził Cezary Popko, finansował WKZ w Krakowie, 

w okresie J - lJ.VII. 

·Prace prowadzone były w ramach akcji weryfikacy jnej stanowisk 

archeologicznych w najbliższym sąsiedztwie · Chrzanowa i miały m .. in. 

na celu wyjaśnienie różnic kulturowych na cmentarzyskach w Jankl)Wi-
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cech i Kwaczale-. JJiateriał: pochodzący z dawnych badań na tych stano

wiskach został bowiem zmieszany przez amatorów, lub zgubiony i nosi 

obecnie nazwę "Kwaczał:a - Jankowiec". Stan cmentarzyska w Kwaczale 

uniemotliwia jednak wyjaśnienie wyżej wspomnianego problemu. 

Na cmentarzysku w Jankowicach /stan. 1/ odkryto w sumie · l6 

grobów płaskich, ciałopalnych, jamowych. Niektóre z nich przykryte 

były brukiem k~iennym, z reguły nieregularnym. Spalone kości zale

gały najczęściej na dnie jamy grobowej i na nich ustawione były na

czynia. W kilku ~padkach natrafiono na kilka naczyń włotoriych jed

,no do drugiego. Stwierdzono róvmiet sporadyczne występowanie resz

tek stosu, zmieszanych ze spa.lonymi kośćmi. Niekiedy naczynia wsta

wione były w?ześniej do jamy grobowej, a następnie obsypane resztka

mi stosu. Odosobnionym przypadkiem wydaje się być znalezienie w jamie 

grobowej dużej ilości przepalonych kości, przy . zupełnym braku wypasa~ 

tenia. Uzyskana w wyniku wykopalisk ceramika reprezentuje szereg 

typów ~aczyń. ·są t .o: ga;t'nki jajowate - obmazywane, czerpaki półku

liste i profilowane, misy, wazy i czarki z charakterystycznymi prze

kłutymi guzami na załomie, oraz placki /talerze/, kubki i miseczki. 

Inwentarz metalowy reprezentowany jest przez kilka egzemplarzy szpil 

brązowych, zbli~onych w typie do szpil z główką zwiniętą w uszko • 
• Cmentarzysko znajduje się na terenie lasów państwowych • . Rozmie-

szczenie wykopów uzależnione więc było od stosunkowo niewielkich 

przestrzeni międzydrze~nych. Stąd brak dokładniejszych danych doty-. 

czących rozmiarów cmentarzyska, jego zasięgu i rozmiesz~zenia . wykopów. 

Część cmentarzyska wykorzystywanb .jest sporadycznie jako piasko

wnia, co powoduje jego niszczenie. 

Charakter ceramiki pozwala datować badane cmentarzysko na późny 

okres brązu i ewentualnie na wczesny okres hala~tacki, a kulturowo 

zaliczyć do grupy gó.rnośląeko małopolskiej kultury .łużyckiej. 
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Drugie z badanych cmentarzysk - stanowieko l w Kwaczale - Łótku 

dostarczyło znacznie mniej materiału i to mocno zniszczonego. 

Cmentarzysko zosta.ło w większej części . zniszczone przez niwelację 

terenu i poszukiwania amętorskie. Pierwotny poziom występowania gro

bów /ok. l m/, został przesunięty na głębokość 20 ~ nawet 10 cm. 

Obiekty grobowe zostały przez to poważnie zniszczone, a inwen

tarz rozwlec~ony podczas prac -rolnych. W miejecu gdzie znajdowały 
l 

się groby występują obecnie duże skupiska ceramiki i spalonych koś-

ci; często zresztą bezpośrednio na powierzchni ziemi. 

W wyniku wykopaliskuzyskano sporą ilość materiału ceramiczne

go, jednak stopień zni.szczenia cmentarzyska nie pozwolił na uchwy

cen~e niektórych zjawisk kulturowych. Nie uzyskano odpowiedzi na . 

pytania odnoszące się do ·charęlk:teru i typów obrządku grzebalnego;' 

również rozmieszc~enie i gęstość ~stępowania obiektów były słabo 

czytelne. 

Materiał ceramiczny uzyskany w wyniku badań reprezentuje typowe 

dla V brązowej kultury łużyckiej formy naczyń, przy czym uchwycenie 

stosunków ilościowy~h w zespołach grobowych było niemożliwe. 
. . . 

Stopień zniszczenia cmentarzyska nie zachęca do kontynuowania 

badań • - . tym miejscu. 

Obok powyższych prac trwają również przygotowania do badań na 

nowoodkrytym cmentarzysku kultury łużyckiej w miejscowości Kwaczala

Spalona /stan. 7/. Podczas prac ziemnych odkryto tam trzy groby 

szkieletowe, z których tylko jeden został wyeksplorowany zgodnie z 

.archeologicznymi metodami badawczymi. Był to grób płaski /7/, ~rzy

kryty nieregularnym brukiem kamiennym. Szkielet znajdował się na 

głębokości ok. 50 cm, leżał w pozycji wyprostowanej, z czaszką skie

rowaną na SW, a kośćmi ~tóp na NE. Przy czaszce złożone były trzy - . 
naczynia, a międz1 kośćmi żeber znaleziono mocno uszkodzoną szpilę 
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brązową. Formy naczyń pozwalają datować obiekt na okres halsztacki. 

~ I E T R z, pow. Głubczyce 

/stanowisko 17/ 

Katedra Archeologii Polski 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 

:Be dania prowadził doc. dl- Marek Gedl, finansowal .- UJ. · 

Prace były kontynuacją systematycznych badań wykopaliskowych 

na cmentarzysku kultury łużyckiej, stan. 17. 

Odkryto 143 obiekty archeologiczne /nr 1328-1470/, w przeważa

jącej większości gDoby .kultury łużyckiej. 

Podobnie jak. i . w latach ubiegłych prace wykopaliskowe skoncen

trowano _w najstarszej części cmentarzyska, datowanej na III okres 

epoki brązu. Występowały tu przeważnie niewielkie groby ciałopalne 

popielnicowe i bezpopielnicowe - jamowe, zakładane w niewielkich 

kolistych . jamach grobowych o średnicy kilkudziesięciu centymetrów. 

W grobach popielnicowych zwykle znajdowała się tylko popielnica na

kryta misą. Rzadko występowały inne naczynia. W niektórych grobach 

we wnętrzu popielnicy, wśród spalonych kości znajdowały się pojedyń

cze wyroby brązowe, głównie szpile. w kilku grobach odkryto po kilka 

popielnic ustawionych obok siebie. W grobach jamowych wypałnisko 

jamy grobowej stanowiła ziemia zmieszana z węglami drzewnymi, spa

lonymi kośćmi i niekiedy ze skorupami. 

W najstarszej części cmentarzyska wśród licznych małych grobów 

ciałopalnych występowały pojedyncze duże groby ciałopalne zakładane 

w wielkich jamach owalnych, zorientowanych w przybliżeniu wzdłuż 

osi wschód-zachód. Wewnątrz jamy grobowej widoczne były zarysy czwo

robocznego zaciemnienia, zapewne pozostałoś~ trumny drewnianej. Na 

dnie trumny zazwyczaj rozsypane były spalone kości, wśród których 
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znajdowały się wyroby brązowe i niekiedy pojedyxicze naczynia. ~ kil

ku grobach tego typu trumna znajdowała się pomiędzy czterema słupami 

wkopanymi w dno grobu. Jak wynika z zachowanych skąpych śladów, 

groby tego typu były pierwotnie nakryte nasypami-kopcami. Omawiane 

tu duże groby ciałopalne także pochodzą z III okresu epoki brązu. 

Swiadczą o tym wyroby brązowe i ceramika. Są one w zasadzie współcze

sne 'małym pochÓwkom ciałopalnym, które bardzo często grupują si\: 

wokół pojedynczych dużych grobów. 

Wśród du:?.ych .grobów ciałopalnych szczególnie interesujący był 

grób 1328, założony w dużej jamie o rozmiarach 300 x 370 cm. Wew

nątrz jamy leżały obok siebie pozostałości dwóch trumien czworobo-
l . . 

cznych, z których każda spoczywała pomię~zy czterema słupami. Wew-

nątrz jednej z trumien w warstwie spalonych kości znaleziono szty

let brązowy. W drugiej trumnie znajdowały się · dwa oddzielne skupienia 

spalonych kości, z których. ka~de wyposażone było w przedmiot y brą

zowe - szpile i kó~ka. Można przypuszczać, że we wnętrzu jednej z 

trumien spoczywały zwłoki mężczyzny, wyposażone w sztylet, a w dru

giej szczątki dwóch kobiet wyposażonych w ozdoby brązowe. 

Prowadzono ta~że, cho6 na mniejszą skalę, badania wykopalisko

we w pó~ocnej części cmentarzyska, gdzie występowały groby datowa

ne na IV i V okres epoki b~ązu. ·Były to groby ciałopalne popielni

cowe, wyposażone zwykle w ki~ka naczyń - przystawek. W jednym z gro

bów /1339/ we .wnętrzu popielnicy znaleziono brązowy grot oszczepu. 

Obok licznych grobów kultury łużyckiej zbadano kilka jam ze sta

rez~j od cmentarzyska osady, zapewnie neolitycznej, a także jeden 

grób celtycki, datowany bransoletą brązową w przybliżeniu na III 

wiek przed naszą erą i jeden grób ciałopalny popielnicowy datowany 

na przełom wczesnego i starszego okresu wpływów rzymskich. Orób ten 

z toczoną siwą popielnicą wyposażony był w dwie zapinki, dużą ilość 
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stopionego szkła i ułamki naczynia typu terra sigilata. 
. l ., 

K L E S Z E W o, pow. Pułtusk patrz okres wpływów rzymskich 

K S I ł Z E K, pow. Klodzko Koneerwator ·Zabytk6w· Archeo-
. . 

logicznych we Wrocławiu 

Badania prowadził m:gr Andrzej Kudła, :finansowało PPRN ·w KlodzkU. 

Osada w Keią~ku zlokalizowana została na drodze penetracji po

wierzchniowych. Obiekt jest niszczony orką. Stanowisko znajduje się 

na podłq~nej , niewyeoklej kulminacji lewobrze~ej terasy rzeki Bys

trzycy Dueznickiej, na polu nale~ącym do ob • . ~onarda Terlikowskiego. 

Osada ciągnie się pasmem . 50 m szerokości na długości250m wzdłu~ 

kulminacji po linii N-S z odchyleniem paru stopni na wschód.Obszar 

osady określony na podetawie eonda~y i ukształtowania terenu wynosi 

około 1,5 ha. 

Na przebadanym obszarze o powierzchni l, 5 . ara · odsłonięto dutą 

ilość obiektów nieruchomych - .. lchatę i 26 j8Ill /jak paleniska, do

ły po wybieraniu gliny, jamy 'odpadkowe, zasobowe/. Wydobyto pokaź- · 

ną ilość ułamków naczyń glinianych. Odkryto te~ dwie bogato profilo

wane szpile brązowe /znalezis~o w obrębie chaty nr 1/. Ciekawym 

zabytkiem jest narzędzie krzemienne /skrobacz/ .. odnoszące się do 

osadnictwa z okresu neolitu na tym terenie~ Odkryte obiekty nieru

chome w większości nale~ą do epoki brązu. Na obecnym etapie badań 

/przed opracowaniem gabinetowym ceramiki/ trudno podać bli~szą 

chronologię stanowiska. . 
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K R Z E L 0 W, pow. Wołów Konserwator Zabytków Arche

ologicznych we Wrocławiu 

Badania prowadził ~ Tadeusz Xeletyn, finansowal WKZ we Wro

eławiu • . · 

W maju przeprowadzono doraźne prace wYkopaliskowe na cmenta

rzysku ciałopalnym kultury łużyckiej w Krzelowie. Obiekt został 

odkryty w czasie prac .ziemnych przy budowie piekarni. ·Informacje 

o odkryciu przekazał prezes GS ·w Wińsku ob. J. Maniszewski. 

Cmentarzysko położone jest w odległości około 250 m na wschód 

od centrum wsi Krzelów. Znajduje się na kuliDinacji wzniesienia. 

Zajmuje ono powierzchnię pokrytą licznymi przypuszczalnie nowożyt

nymi wkopami o wielkości około l ha. 

Przebadano obszar o powierzchni 0,4 ara:wyeksplorowano 4 gro

by. Inwentarz grobów obejmowal wyroby gliniane występujące w iloś

ci od) do 9 oraz ·w jednym wypadku szpilQ brązową. Wszystkie groby 

.były płaskie popielnicowe. Grób nr 3 zawierał dwie popielnice. 

Zbadane obiekty były grobami ciałopalnymi, przypuszczalnie obsypa

nymi resztkami stosu i ciałopalenia. Wszystkie były silnie znisz

czone. Z uwagi na ratowniczy charakter badań.nie stwierdzono czy 

cmentarzysko odznacza się gęstym rozmieszczeniem grobów. Wydaje się, 

że groby zalegają stosunkowo płytko. Maksymalria głębokość odkrytych 

grobów nie przekraczała O, 55 m. Zarysy · wkopów grobowych wyróżniono 

jedynie w dwóch wypadkach. 

Chronologia badanego obiektu wiąże się roboczo z IV - V okr'esem 

epoki brązu. 
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L I Z A W I E C, pow. Oława Katedra Archeologii Polski 

Uniwersytetu we Wrocławiu 

im. B. Bieruta 

Sedania prowadził dr Staniaław Pazda, finansował .- Uniwersytet 

Wrocławski. 

· Prace miały charakter systematyczny i prowadzone były na wielo

kulturowym stanowisku osadniczym zawieraj,cym pozostałości oaaqy 

ludności kultury łużyckiej i kultury przeworakiej. Przebadano obszar 

o powierzchni 170 m2 odsłaniając l obiekt mieszkalny oraz wolno sto

jący piec kopułkowy, które to obiekty związane są z kulturą łużycką. 
- . 

Z zabytków ruchomych poza ceramiką uzyskano 1 szpilę brązową oraz 

gliniane krążki. Osadę kultury lu~yckiej datowa6 motna na IV/V okres 

epoki brązu. 

Z osadą ludności kultury przeworskiej wiąza6 motna l piec hut

nic~ oraz l studnię, z zachowaną dolną częścią cembrowiny, zbudowa

nej z pionowo ustawionych dranic dębowych. Ponadto odsłonięto kilka 

jam o funkcji bliżej nieokreślonej. Z zabytków ruchomych poza liczną 

ceramiką na specjalną uwagę zasługuje żelazne siekierocios~o. 

· Ł A G I S Z A, pow. Będzin Konserwator Zabytków Archeolo

gicznych w Katowicach 

Badania prowadziła mgr Wanda Hrebenda, w okresie od 14.IX do 

21.X, finansował WKZ w Katowicach. 

Badania ratownicze na częściowo zniszczonym, przemysłową eksplo

atacją piasku, cment.arzyska kult.ury łużyckiej. Prace badawcze prowa-
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dzono w poludniowej części cmentarzyska. Przebadano 180 grobów, datu

jąc wstępnie cmentarzysko na V okres brązu~ Przewstały groby szkiele

towe orientowane w przybliteniu na osi północ-południe. Szkielety nie 

zachowały się, w nielicznych tylko wypadkach zachowały się fragmen

ty kostne w poblitu wyrobów brązowych. Zmarli ułożeni byli głowami 

na południe. 

Oprócz grobów ezkieleto~ch natrafiono na 7 grobów ciałopalnych: 

jamowych i popielnicowych. Niektóre z jamowych wielkością dorówny

wały szkieletowym z obstawą kamienną i rozsypanym ciałopaleniem na 

całej długości jamy grobowej. Stwierdzono, że groby s~kieletowe 

były bogatsze w ceramikę i wyroby z brązu. 

Naczynia występowały w trzech zgrupowaniach w jamie grobowej 

w części południowej, w części północnej oraz w części północnej i 

południowej jednocześnie. lloś6 naczyń wahała się od 1 do 9 sztuk. 

Powtarzał się zestaw: garnek, czerpak, misa, czarka. Do ciekawych · 

form należał rożek z uszkiem oraz naczyńko-chochelka. droby wyposażo

ne były stosunkowo bogato w wyroby z brązu, ozdoby, narz~dzia i broń 

/szpile, bransolety, naszyjniki, diademy, zawieszki skroniowe, pierś

cionki, siekierki, sierpy, noże, grociki/. Z eiekawszych wyrobów 

glinianych wymieni6 można: kółka do wózka, guziczki, paciorki czo

powate, grzechotki. 

Z uwagi na trwałe zagrożenie etanowiska jak i jego rozmiary 

badania będą_ kontynuowane w 1968 roku. 

M A T Ł A K, pow. Suwałki patrz paleolit i mezolit 
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MIECHOWSKA WYŻYNA 

/dorzecze rzeki Dłubnil 

M I E C H O W, pow. Góra 

M I ER C Z Y C E, pow. _Legnica 

patrz neolit 

patrz okres halsztacki 

Konserwator Zabytków Arche

. ologiczeych we Wrocławiu 

Badania prowadzili dr Barbara Czerska, mgr Tadeusz Kaletyn i 

mgr An~zej Kudła, w okresie od l.IV do 30.VI i od 15.IX do lO.X, 

finansował WKZ we - Wrocławiu i Uniwersytet Wrocławski. 

Podczas kopania dołu pod silos, .na terenie posesji J. Rosołowe

kiego /Mierczyce nr 58/ odkryto szkielet i naczynia gliniane. 

Badaniami objęto powierzchnię 1,3 ara. Odkryto i wyeksplorowano 

~6 grobów szkieletowych. Zalegały one na głębokości 0,50m do 1,20 m. 

W większości wypadków wydzielono zarysy jam grobowych. W rzucie po

ziomym miały one przeważnie kształt zbliżony do prostokąta o ~aokrą

glonych narożach. Wymiary wykopów grobowych wahały się od 0,40 x 0,80 

m do 1,65 x 1,95 m. Wszystkie groby z wyjątkiem jednego /nr 16/ 

usytuowane były na o~i północ-południe, lub z niewielkim odch;yleniem 

od niej /do 15°/. Wszystkie pochówki ułożone były w pozycji silnie 

skurczonej, leżały na prawym boku, w kierunku. osi północ-południe, 

czaszką skierowane ku południowi, a twarzoczaszką ku wschodowi. Stan 

zachowania większości szkieletów był dość zły~ Ekspertyza antropo

logiczna przeprowadzona przez- dr B. Miszkiewicza, mgr T. Skarżyńską 

i mgr B. Szagę wykazała, że 5 osobników było płci męskiej, 3 płci 
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te~kieJ, pozostałe 8 szkieletów ze względu na zły stan .zachowania 

ko~ci zostały nieokre~lone. Rozpięto~6 wieku zmarłych wachale się 

od około 7 lat do ponad 50 lat. 9 grobów pos~adalo wyposatenie. 

Inwentarz grobowy zawieral -naczynia gliniane -m. in. misy i kubki, 

paciorki bursztynowe, fragmenty bransolet brązowych, szpile brązowe, 

sztylet brązowy. 

W oparciu o uzyskany material zabytkowy - inwentarz grobowy, 

cmentarzysko w Mierczycach datowa6 nalety na rowziniętą fazę okre

su kultury unietyckiej. Cmentarzysko to jest częściowo zniszczone 

przez nawarstwione, pó~niejeze cmentarzysko cielopalne kultury 

lutyckiej oraz osadnictwo z okresu ·lateńskiego. 

Groby kultury lutyckiej, datówane na okresy III -V epoki brą

zu odsłonięto w liczbie 17. Ponadto przebadano trzy j~ prawdopodob

nie osadnicze, zawierające również materiały kultury łutyckiej. 

Ogółem przebadano obszar około 70m2• Spo~ród 17 grobów cialo

pa1qych 11 to pochówki popielnicowe, z których najbogatezy był grób 

nr 17/18 naczyń/, 6 za6 _to groby jamowe, wyposatone głównie w ceramiM 

kę, jedyni grób nr 22 zawierał obok ceramiki takte brązowy notyk sie~ 

pikowaty. 
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M I S Z E' W E K S T R Z A Ł -

K O W .S K I, pow. Płock 

N I E D t W I E D ~, pow. Miechów 

NOWA HUTA-MOGIŁA 

NOWA HUTA-PLESZOW I 

OŁTARZ E- a ; o , Łj~ :d Z E, 

pow. Ostrów Mazowiecki· 

patrz wczesne średniowiecze · 

patrz neolit ·. 

o . .. 

patrz neolit 

... : · t'.. .~ 

patrz neolit · 

Pańetwowe Muzeum Archeolo

giczne w Warezawie 

Badania prowadziła mgr Teresa Węgrzynow~cz, w okresie od l do 

29.VII, finansowało P.M.A. 

Osada kultury_ łużyckiej w Ołtarzach-Gołaczach została odkryta 

w 1964 r., przez mgr Stefana Woydę. Obiekt . ten leży na płaszczy~nie 

i skłonie tarasu nad doliną zalewową Bugu. W roku bieżącym rozpo

częto tu syst·ematycznę badania. 

·Pod warstwą kulturówą o miąższości od 20 do 40 cm odsło~ięto 

26 jam. Miały one najczęściej owainy lub kolisty zarys poziomy i 

trapezowaty względnie nieckowaty zarys pionowy. · ~rednice nie prze

kraczały 4 m, a przeciętna głębokość wahała się od: l do 1,5 m. Na 

uwagę zasługuje szczególnie jama, której obwód otaczały regularnie 

rozmieszczone śl~dy kołków, ni ewątpliwie podtrzymuj~ych pierwotnie 

konstrukcję dachu. Nieliczne mAłe jamki o kształcie dołów po . słupach 
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nie dały się dotąd powiąza6 w żaden zarys przestrzenny. Większoś6 

jam wypełniona była ciemną, przesyconą węglem drzewnym ziemiQ, 

niekiedy z warstwami silnie przepalonej polepy. Inwentarz tworzyły 

liczne fragmenty ceramiki /wyjątkowo - · ?ałe naczynia/, obficie wys

tępujące kości zwierzęce, kamienne rozcieracze do żaren, "gładziki", 

narz~dzia krzemienne /w~ród nicn grociki strŻał/, odłupki i suro

·wiaki oraz bryłki polepy. Przedmiotów metalowych nie znaleziono, 

W oparciu o wydobyty materiał ceramiczny osada w Ołtarzach

Gołaczach datowana jest na koni~c III lub początek IV okresu epoki 

brązu, tj. na około 1000 lat przed n. e. Obecnoś6 kamiennych i krze

miennych narzędzi w obiektach osadniczych wymaga zasygnalizowania, 

że w obrębie zbadanego odcinka osa~ nie natrafiono dotąd na żadne 

śla~ osadnictwa z .neolitu lub wcześniejszych okresów epoki brązu. 

W warstwie kulturowej spotykano jedynie pojedyńcze ułamki naczyń 

późnolateński ch. 

Badania osady w Ołtarzach-Gołaczach kontynuowane będą w latach 

następnych. 

O K A L E W, pow. Wieluń Muzeum Ziemi Wieluńskiej w 

Wieluniu 

Badania prowadził mgr Bogusław Abramek, finansował WKZ w 

Łodzi. 

Badania archeologiczne rozpoczęte w 1966 r. kontynuowano w bie

żącym roku. Przedmiotem badań jest cmentarzysko kurhanowe kultury . 

trzcinieckiej z drugiej połowy I i ewentualnie początków II okresu 

epoki brązu. Chronologia ta może ulec zmianie w miarę przybywania 
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nowych materiałów. 

Cmentarzysko to liczy 18 kurhanów, z czego przebadano dopiero 
. . . 

7. Jest rzeczą pewną, i~ iloś6 kurhanówwchodzą~ych w sKład tego 

zespołu była ni~co większa. Dowodem tego . są skupiska c·eręmiki, iden

tycznej z ceramiką wydobytą z .kurhanów, występującej na powierzchni 

uprawianycĄ obecnie pól w poblH:u tych kurhanów. 

Wielkoś6 kurhanów jest ró~na, średnica ich waha się od 7 do 

25 m, a wysokość od 40 do 190 cm. 

W wyniku dotychczasowych badań mo~na stwierdzić, ~e zmarłych 

chowano w pozycji wyprostowanej w centrum kurhanu, w wydłu~o~ych 

jamach zorientowanych w kierunku E-W, z nieznacznym odchyleniem 

na N i S. Kości nie zachowały się, z wyjątkiem okruchów szkliwa 

z zębów znalezionych w kurhanie 3. Wyposa~enie zmarłych było dość 

ubogie ~ składało się w zasadzie z drobnych i nielicznych ułamków 

naczyń oraz odłupków, czasem także i skrobaczy, krzemiennych. Na tle 

tego wyposażenia wyró~niał się swą zawartością kurhan 6 /drugi co 

do wielkości/. Obok licznych ułamków ceramiki /600 fi'agmentów/ zna-

leziono tu szpilę brązową z główką zwiniętą w uszko, nieckowate 

żarna kamienne oraz fragmenty dwu toporków. Jama grobowa w tymże 

kurhanie posiadała prostokątną obstawę kamienną, czego nie stwier

dzono w innych kurhanach. Niezwykle interesujące zjawisko zaobser

wowano w kurhanie 2, najuboższym. Po zdjęciu nasypu, na poziomie 

pierwotnej próchnicy, wystąpiły na powierzchni kurhanu dość regu

larne, miejscami przerwane, ciemniejsze smugi ziemi krzyżujące się 

pod kątem prostym. W przekroju ich miąższość wynosiła około 8 cm. 

Jest prawdopodobne, że mamy tu dÓ czynienia ze śladami pierwotnej 

orki. Zjawisko to w połączeniu z żarnami kamiennymi wskazuje dość 

jednoznacznie na rolniczy charakter zajęć dawnych mieszkańców tej 

okolicy. 
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Badane cmentarzysko leży na terenie grupy lubieńskiej przy jej 

zachodniej granicy. Szereg zjawisk wskazuje na bardzo bliskie po

krewieństwo tego stanowiska z cmentarzyskiem w Łubnej. Oddalone są 

one od siebie około JO km i leżą dokładnie niemal w tej samej linii. 

Łączy je jednakowy obrządek pogrzebowy /mimo iż w Okalewie występu-
•• 

ją groby jednostkowe/ i podobny rytuał wyrażający się w rozbija-

niu naczyń. Formy ceramiki są również bardzo zbliżone, czasem niemal 

identyczne, jakkolwiek w ceramice okalewsklej istnieje doś6 znacz

na domieszka fragmentów naczyń kultury ceramiki sznurowej. 

Cmentarzysko kurhanowe w Okalewie nie jest odosob~one. W od

ległości 1 - 2 km znajdują się dwa inne i podobne. Nie mniej ważnym 

momentea jest ·odkrycie osady położonej w pobliżu . tych cmentarzysk. 

Zebraną z powierzchni ceramikę można zaliczy6 do kultury ceramiki 

sznurowej. Istnieją jednak doś6 znaczne podobieństwa z ceramiką 

wydobytą z kurhanów. Niewątpliwie przyszłe badania pozwolą wyjaśni6 

wzajemny stosunek tych stanowisk. 

O P A T O W, pow. Kłobuck 

P A Ł E C Z N I C A, pow. Proszowioe 

patl•z okres wpływów rzymskich 

Konserwator Zabytków Archeo

logicznych w Krakowie 

Badania prowadziła Renata Rogozińeka-Gosżczyńska, finansowal 

WKZ w Krakowie. 

eelem prac, prowadzonych ·jut trzeci sezon bylo uchwycenie 

północno zachodniego zasięgu osadnictwa z wczesnej epoki metali, 

stwierdzenie domniemanego osadnictwa /dalszych śladów/ kultury łu-
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tyckiej, ewentualne wyznaczenie jego zachodniej peryferii, potwier

dzenie wyznaczonego w sezonie 1965 północnego zasięgu cmentarzyska 

wczesnośredniowiecznego. 

Planem badawczym objęto partię stanowiska, zalegającą na pól

nocnym stoku badanego wzgórza. Zalo~ono cztery jednakowe wykopy o dł. 

15 i szer. 5 m. Slady warstwy kulturowej oraz zabytki wystąpiły na 

głęb. około JO cm, tu~ pod warstwą ziemi ornej. 

Odsłonięto 10 obiektów kulturJ łużyckiej, w tym dwa obiekty 

miesz~lne o ko~strUkcji slupowo plecionkowej, zaokrąglonych narożach, 

kształtu prostokątnego. W .jednym z obiektów l nr 10/ ślady słupów 

podtrzymujących zapewne konstrukcję dachu.Pozostale - to zaplecze 

gospodarcze - jamy spiżarnie oraz odpadkowe, z których tylko jedna 

znajdowala się w obrębie domostwa. Na podobny zespól mieszkalny na

trafiono już w czasie badań w 1964 r. Oba te zgrupowania osadnicze 

dzieli znaczna przestrzeń około 1qo m. Wypełnfsko obiektów miesz

kalnych oraz jam odpadkowych dostarczyły dużej ilości materiału, 

~ragmentów ceramiki łużyckiej o cechach wczesnobrązowych /trzciniec

kich, tak pod wzglę"dem form jak i technologii naczyń/ dużej ilości 

materiałów kostnych zwierząt hodowlanych i dzikich. 

Badania w obecnym sezonie dały potwierdzenie północnego zasię

gu cmentarzyska wczesnośredniowiecznego, dokładne , określenie roz

miarów osadnictwa z wczesnej epoki metali,· stwierdzenie dalszego 

ciągu osadnictwa kultury łużyckiej /wczesnej fazy/ oraz jego pól

nocnej peryferii. 

Badane stanowisko wiąże z jednej strony materiały końcowe neo

lityczne /kult. czasz lejowatych,' promienista, madziarowska, sznu

rowa z zespołami kultury trzcinieckiej/, z drugiej zaś strony 

zdradza bliskie powiązania form i cech tej kultury z wczesną fazą 

kultury łużyckiej. 
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P i C Z N I E W - Pólko pow. Poddębie Muzeum Archeologiczne i 

Etnograficzne w Łodzi 

Badania prowadził mgr Zdzisław Kaszewski, w ok~ie od 16 do 

~ 1 • VIII,/ finansowal 1CKZ w Łodzi. · 

Cmentarzysko to znajduje aię na niewielkim wzniesieniu na grun

tach uprawnych naletących do Jana Łu$asika i Władysława Witaszczyka. 

Polożone jest w odległości 125 m na E od rzeki Pichny i 47 m na S 

od skraju lasu, zajmuje ono przestrzeń około 38 arów. 

W trakcie badań, na obszarze 275m2 /et• l/, odkryto 20 grobów 

ciałopalnych, które na podstawie obrządku pogrzebowego można podzie

li6: na popielnicowe i jamowe. 8 grobów popielnicowych występowało 

pod brukiem kamiennym zbudowanym z jednego rzędu kamieni narzuto

wych. Natomiast dwa groby posiadały obstawę kamienną ułożoną koliś

cie z dwóch rzędów kamieni. Pozostalych sze86 grobów popielnicowych 

było bez obstawy kamiennej. Z odkrytych trzech grobów jamowych, ·dwa 

umieszczone były pod brukiem krzemiennym, a jeden występowal w wars

twie żółtego piasku. 

Groby popielnicowe zawierały prócz popielnicy od jednego do 

pięciu przystawek. W grobie nr 19 znaleziono ułamek szpili brązowej 

z zawiniętym uszkiem. 

Na podstawie form naczyń oraz obrządku pogrzebowego można us

tali6 chronologię tego cmentarzyska na drugą polowę IV i początek 

V okresu epoki brązu, a przynależnoś6 do środkowopolskiej grupy 

kultury luiyckiej. 



- 8J -

P O K R ~ W K A, pow. Chełm Lub. Zakład Epoki Metali IHKM PAN 

Badania prowadził dr Jan Dąbrowski, w sierpniu 1967 r., finanso

wsi IHKM PAN. 

. ' 

Prace wykopaliskowe na stan. 1, o .charakterze eondatowym wyka

zały niemal całkowite zniszczenie 2:nanego z literatury amentarzyska 

kultury łużyckiej z późnej epoki brązu. 

P R A N D O C I N, pow. Miechów 

PRU S-Z C Z G D A~ S KI 

P R Z Y B O R O W 0 1 po~. Nowa Sól 

patrz wczesne średniowiecile 

· · ,patrz okres lateński 

Muzeum Okręgowe w Zielonej 

Górze 

Badania prowadził mgr A. Marcinkian, w okresie od lO.V do lO.VI, 

finansowal WKZA w Zielonej Górze. 

Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej z III-V okresu epoki 

brązu w Przyborowie, polotone jest na niewielkim, piaszczystym, częś

ciowo uprawnym wzniesieniu, ok. 2 km na płd. od wsi~ Badane było w 

1955 r. przez ekipę Konserwatora Za~ytków Archeologicznych woj. wroc

ławskiego i zielonogórskiego. Praca~i objęto wówczas obszar 1.500 m2 -

kulminację wzgórza. Ze względu na zamierzane wykorzystanie tego terenu 

jako piaśnicy podjęto ponownie badania w bie~ącym sezonie. 
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Ha obszarze ok• 2.500 m2 odkryto 138 grobów w większości znisz

czonych przez · orkę. Tylko nieliczne, głębiej połotone, zachowały się 

dość dobrze. Groby. były stosunkowo bogato wyposażone jednak różni

ce ilościowe w poszczególnych Obiektach uwidacznięły się wyraźnie. 

Niektóre zawierały od jednego do· kilku naczyń, inne kilkadziesiąt. 

Popielnice z. reguły były przykrywane mis.ami i podsypywane resztkami 

stosu. Caęść naczyń przystawkoWych, zwłaszcza w grobach z IV okresu 

· epoki brązu, odwrócona był do góry dnem. Z zabytków metalowych 

znaleziono czarkę lub. czerpak brązowy w popielnicy ż IV okresu epo

ki brązu oraz groty strżał dó łuku a także szpile i bransolety 

brązowe. · 
.. 

Do najciekawszych odkryć nalety ~ejsce ciałopalenia lub .kultu 

a drobnYmi węgielkami drzewnymi i nieliczną cąramiką," . obudowane 

od strony południowej . dużyud głazami narzutowymi. 

.. ·~ 

R 1A D O M- W O S N I KI Muzeum w Radomiu 

Badania prowadził mgr Wojciech Twardowski, finansował WKZ w 

Kielcach. 
! 

Prace ra~ow.nicze na cmentarzysku ciałopa~ kultury łużyckiej 

z V okresu epoki brązu .. Odkryto 40 grobów, w tym groby popielnicowe 

nakryt e w kilku przypadkach niewielkimi kamykami. Zaobserwowano 

zró~nicowanie chrono~o~iczne obiektów-starszy: grób naruszony zos- · 

tał przez wkopaną później popielnicę or.az jeden przypadek nakrycia 

popielnicy misą. Przystawki występowały bardzo nielicżnie podobnie 

jak i drobne przedmioty metalowe~ Były to przeważnie zwinięte kółka 

z. drut u brązowego. Wewnątrz popielnic jak i obok nich stwierdzono 
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'lady stosu w postaci drobnych węgli drzewnych. Popielnice to naj

czę~ciej naczynia z baniastym lub dwustożkowatym brzuścem i długą 

cylindryczną szyją o barwie czerwonej i czarnej, gładkie górą, schro

powacone w części przydennej, czasami mające ucha w dolnej partii 

szyjki. Ornament występuje baPdzo rzadko w postaci skośnych żłobków 

rytych w miejscu największej wydętości brzuśca. 

Sadania tegoroczne miały na celu doraźne zabezpieczenie · stano

wiska i dopiero w przyszłym sezonie będą kontynuowane. 

R Y B N A, pow. Brzeg Konserwator Zabytków Archeo

logicznych w Opolu 

Badenia prowadziła dr Teresa Różycka, w okresie od 24.VII do 

5.VIII, finansowal WKZ w Opolu. 

Kontynuowane w bieżącym roku badania wykopaliskowe wielokultu-

rowej osady w Rybnej skoncentrowano na terenie piaskowpi, wzdłuż 

wybierzyska Pólnoc-Poludnie, oraz na przylegiych polach należących 

do GRN w Karlowicach jak również na polu ob. Fr. Jureczki. 

Przebadano, eksplorując średnio do gl. 0,60 m, obszar 60m2, 

na którym odkryto: jedną jamę, dwa paleniska i kilka skupisk skorup. 

Znaleziono dużo ceramiki kultury łużyckiej, polepę oraz kości zwie

rzęce. Stwierdzono też zasięg o.sady. Obejmuje ona nie tylko te.ren 

piaskowni, ale także sąsiednie pola. 
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S I E D L I S Z C Z E, pow. Chełm lub. Zakład Epoki Metali IHKM 

PAN 

-Badania prowadził dr Jan Dąbrowski, w sierpniu 1967 r., finanso

wał IHKM PAN. 

Prace miały charakter sondatowy. Na stanowisku 2 odkryto trzy 

groby jamowe kultury łużyckiej z późnej epoki brązu, wyposażone w 

ceramikę. W warstwie próchnicznej odkryto fragment kamiennej formy 

odlewniczej do szpili oraz sierpa /no~a? l. Stwierdzono·, że obiekt nie 

jest zniszczony i w pełni nadaje się do dalszych badań. W pobliżu 

odkryto dwa dalsze stanowiska kultury łużyckiej. 

S N O W I D Z A, pow. Jawor Konserwator Zabytków Archeo

logicznych we Wrocławiu 

Badania prowadził mgr Tadeusz Kaletyn- finansował WKZ we Wro

cławiu. 

W październiku przeprowadzono badania powi erzchniowe w rejonie 

wsi Snowidza. W pobliżu wsi, na szczycie niewielkiego wzniesienia 

zauważono liczne fragmenty naczyń glinianych, oraz przepalonych 

kości ludzkich. W miejscu największego zagęszczenia ceramiki zało

żon~ sondaż o wymiarach 4 x 5 m, odkrywając 4 groby ciałopalne, 

oraz jedną jamę o nieokreślonej fincji. Groby zalegały na głębokoś

ei 0,30 m, bezpośrednio pod warstwą orną i były poważnie zniszczone. 

Wypasatenie grobów stanowiła ceramika w ilości od 2 do 3 naczyń. 

Cmentarzysko wstępnie datować można na V okres epoki brązu. 
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S U R A ~, pow. Łapy . r , 

.· 
Konserwator Zabytków Archeo

log~cznych w Białymstolcu 

. . .•. . .. ·. l 
Badania prowadził dr Jerzy · Głosik, w ~iach pd 2. - 1J;.X; finan-

sował WKZ w BiałyŻnstolru·. ,.· ,,. •, '. . ~· ,-. ' 

·, •. 

Prace stanowiły 'kontynuację ~kÓpal~sk na ' 9bszarŻe osady typu 

"łu!yckiego" l stanowisko I-wsze w Suratu/, w zagrodzie nadysława 
• ł" • ' 

Litwil'iczuka ·i miały na celu weryf'ikację znariych z ·. rellicji ustnych 

stanowisk archeologicznych w okolicy, jak . też przeprowadzenie nowych 

poszukiwań w dolinie Narwi. 

Badania potwierdziły dotychczas znaną sytuację stratygraficzną, 

w której warstwa mlodsza wczesnośredniowieczna zalegała w górnych 

poziomach osadńiczychr natomiast zespoły staraże /jęmy J paleniska/. 

związane z osadnictwem typu . "łużyckiego", występowały w dolnych 

partiach profilu • . · 

Nowe elementy do poznania charakterystycznego dla osadnictwa 

typu "lutyckiego" w Sura~u, przeuzyalu kościanego /np. harpuny, szy

dła, zawleczki, amuiety z ~łów dzika/, w.niosły . półfabrykaty i 

kości zmagazynowane w formie surowca, w jednej z jam osadniczych. 

W materiale ceramicznym obok czystych cech "łużyckich", jak 

np. naczynia jajowate z typowym chropowaceniem bądź obmazywaniem 

powierzchni, występują elementy obce, charakteryetyczne dla kręgu 

prsbałtyjakiego /np. gruba ceramika o nierównej powierzchni/ • . 

Sytuacja ta, między innymi znajd~je swoje uzasadni~nie w położeniu 

osady typu "łużyckiego" w Surażu, na pograniczu stref prasłowiańs

kiej i prabałtyjskiej~ 

Pod względem chronologicznym osadę typ~ ·"łużyckiego/ ·w Sul:'ażu 

można datowa6 na późną epokę brązu, chociaż nie wyklucza się jej 

trwania od początków okresu ~lsztackiego. 
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Wykonane sonda~e na sąsiednich posesjach tego stanowiska, wska

zują na niezbyt rozległy obszar osady "łu~yckiej .. w Sura~u, zamyka

jący się w granicach 0,5 ha. 

Z nowoodkrytych stanowisk w okolicy Suraża, należy zwrócić uwa

gę na obozowiska kultury trzcinieckiej, występujące na piaszczystych 

terenach nadzalewowych szerokiej doliny Narwi, kierując się w kie

·~ Łap /Uw. Uroczysko "~kucicha"/. 

S W I E R C Z ~W, pow. Namysłów patrz paleolit ~mezolit 

S Z·C Z E C I N.E K MUzeum w Szczecinku 

Badania prowadziła mgr Dobrochna Jankowska, finansował Oddział 

PTH w Szczecinku. · 

Stanowisko 4 położone jest na terenie czynnej żwirowni znajdu

j4cej się bezpośrednio przy szosie Szczeci~ek-Miastko. 

Stanowisko to - ·cmentarzysko kultury łużyckiej znane jest jesz

cze z badań niemieckich. Po wojnie w 1966 r. zabezpieczył inwentarz 

.jednego grobu • 

. wiosną 1967 r. uczniowie Technikum Mechanicznego w Szczecinku 

odkryli na skarpie żwirowni dalsze dwa groby. Materiał ten dostar

czono do Muzeum jednak w formie przemieszanej, co uniemożliwiło 

wydziel~nie obu zespołów grobowych. 

Wykop założ~żono na wąskim skrawku nienaruszonej ziemi ~ kulmi

nacji wzgórza, między krawędzią wybierzyska, a pierwszą linią okopów, 

z II wojny światowej, obejmując przestrzeń o długości 28 m. Szero

kość wykopu wahała się od 3 do 9 m. 
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Natrafiono na dalsze sześć grobów. Wystąpiły tu groby popielni

cowe bez obwarowania /J/, pop~enicowe z obwarowaniem kamiennym /1/, 

popielnicowe obsypane resztkami stosu /J/, gropy jamow€ z resztka

mi stosu /l/, W dwóch wypadkach tuż obok wolno stoją~ych w piasku 

popielnic wystąpiły niewielkie, płytkie jamy spaleniskowe; zawiera

jące resztki stosu. Ilość naczyń w grobych ~ala się od l do 4. 

Jako popielnice elużyły najczęściej dość duże baniaste naczynia 

o krótkiej, gładzonej, cylindrycznej lub lekko stożkowatej szyjce 

z prostą krawędzią wylewu oraz w calości lub tylko poniżej załomu 

chropowaconym brzuścu. W jednym wypadku jako popielnicy użyto głębo

kiej szerokootworowej misy. W kilku wypadkach popielnica pokryta była 

szerokootworową misą. 

Zewartość popielnic stanowiły spalone kości ludzkie, wypełnia- ' 

jące na~zynie m. w. do 2/3 wysokości. Naczynia dopełniane były piaskiemc 

Cmentarzysko nie dostarczyło żadnych przedmiotów metalowych. 

Na podstawie form ceramicznych cmentarzysko można datować 

orientacyj~ie na przełom V okresu epoki brązu i okresu halsztackiego. 

Założono również liczne wykopy sondażowe. Nie uchwycono jednak 

dalszych obiektów. Wydaje się być pewne, że cmentarzysko na stanowis

ku 4 w Szczecinku zostało w calości Źniszczone, a zabezpieczone 

przez nas obiekty były jedynymi z ostatnich na · południowym jego skraju.. 

T O M I C E, pow. Dzierżoniów patrz neolit 
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TlłESTA R Zł D O W A, \ . Muzeum w Radomiu 

pow. Opoczno 

Badania prowadzi~ mgr Woj.ciech .Twardowski, :finansował . WKZ 

w !Cielcach. 
.' 

Prace miały charakter ratoWniczy w związku z budową zapory wo4-

nej na Pilicy i zbiornika "Sulejów". 
·. ,. 

Stanowisko nr l dwuwarstwowe. Cmentarzysko ~iałopalne z V okresu 

epoki brązu założone na miejscu dawnej osady grupy konstantynowakiej 

kultury łużyckiej . z III okresu epoki brązu. 

Odsłonięto powierzchnię 9 arów do głębokości l m. Odkryto 180 

grobów ciałopalny~ popielnicowych i jamowych. Znaczną większod6 

stanowiły groby popielnicowe nakryte pojedynczym kamieniem, rzadziej 

niewielkim brukiem kamiennym nakrywającym czasem kilka grobów. Tylko 

w J grobach stwierdzono obecnoś6 przystawek natomiast w wielu popiel

nicach znaleziono priedmioty metalowe: :fragment szczypiec, guzik z 

uszkiem, kilkadziesiąt zwiniętych . kółek z ~tu brązowego. Popiel

nice na ogól dwustożkowate .z baniastym lub dwustatkowatym br~cem 

i długą szyją, chropowaeona garnki jajowate, niewielkie naczynia 

z uchami powyżej załomu brzuśca. Jako przystawki występują małe 

czerpaki i naczynko miniaturowe. Ceramikę charakteryzuje chropowacenil 

czędci przydennej. gładka, czarna powierzchnia wielu naczyń, ornament 

w postaci rytych pasów dookolnych powyżej załomu. 

Poniżej poziomu wy~tępowania grobów odsłonięto kilkanaście jam 

osadniczych. Dwie z nich zawierały naczynia tulipanowate dużych roz

miarów, przypuszczalnie zasobowe. Z tej warstW,y pochodzą też inne 

:fragmenty ceramiki o cechach kultury trzcinieckiej i grupy konstan

tynowakiej kultury łużyckiej a mianowicie: narzędzia i odpadki krze-

mienne, kamienne rozcieracze i :fragment szpuli glinianej. 
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Badania tegoroczne pozwoliły na określenie rozmiarów cmentarzys

ka i osady. Na podstawie tych danych będą prowadzone dalsze prace 

maj4ce na celu całkowite zabezpieczenie zagrożonego tere11u. 

ZALEW ZEGR~SKI /okolice/, 

pow. Nowy Dwór 

Państwowe Muzeum Archeologi-

czne w Warszawie 

Badania prowadziŁ dr Jerzy Głosik, we wrześniu, finansowało 

PMA w Warszawie. 

Prace kontynuowane . były przy ujściu kanału żerańskiego do Jeziora 

Zegrzyńskiego, na. odcinku przystani Folskiego Związku Wędkarskiego 

w Niepo~ęcie. W czasie prac związanych z regulęcją nadbrzeży piasek 

wyrzucany przez koparkę zawiera liczne zabytki archeologiczne, w tym 

fragmenty ceramiki, kości i krzemieni. Są to pozostałości osadnic

twa późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Istniało ono na te

renach współcześnie znajdujących się pod wodą. Spośród licznych zna

leriac wyróżnia się motyka wykonana z części poroża jelenia, zbliżo

na do egzemplarzy typu biskupińskiego, unikalnych na obszarze Kazow~ 

sza. 

Prowadzone były także prace zwiadowcze o charakterze systema

tycznym, na polach uprawnych rozciągających się wzdłuż południowego 
l 

brzegu zalewu Zegrzyńskiego. W tym celu wykonano kilka sondaży 

l o wymiarach l x 5 m/. Wykazały one występowanie warstwy kulturo-
' ' 

wej, z ceramiką łużycką o charaki,er ystycznym obmazywaniu powierzch-

ni. Warstwa ta w kilku miejscach naruszona została przez późniejsze 

wkopy zwi~zane z osadnictwem wczesnośredniowiecznym i młodszym. 

Chronologię nowoodkrytej nad Zalewem Zegrzyńskim, osady kultury 

łużyckiej /palenisko, jama/, o'<reślamy na przełom epoki brązu i 

żelaza. 
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Z B R O J E W S K o, pow. Kłobuck Konserwator Zabytków Archeolo

gicznych w Katowicach 

Badania prowadził doc. dr Marek Gedl, finansował WKZ w Katowi-

each. 

Przeprowadzono badania o charakterze ratowniczym na stanowiskach 

J i 4. 

Na stanowisku J kontynuo\'lano badania cmentarzyska kultury łu~yc

kiej. Zbadano tu 28 obiektów archeologicznych /nr 184-211/. W wię

kszości były to groby kultury ł:u~yckiej, naletące do dwóch faz u~yt

kowania cmentarzyska. Groby fazy starszej, datowane w przybli~eniu 

na III okres epoki brązu, to pochówki ciałopalne popielnicowe lub 

jamowe, wyposa~one stosunkowo ubogo w ceramikę. Groby te w większości 

były zniszczone lub przynajmniej uszkodzone podczas zakładania gro

bów młodszej fazy. Groby młodszej fazy datuje się n~ V okres epoki 

brązu i mo~a je zaliczy6 do klasycznej fazy grupy górnośląsko-mało

polskiej kultury łużyckiej. Posiadały one zazwyczaj konstrukcje ka

mienne w postaci bruków nagrobnych i obstaw jam grobowych, zorien

towane w przybli~eniu wzdłuż osi pó~oc-południe. Można wśród nich 

wyr6żni6 pochówki szkieletowe oraz ciałopalne jamowe. Niektóre spoś

ród grobów jamowych miały rozmiary. analogiczne jak groby szkieleto

~e i posiadały w ten sam sposób zbudowane bruki i obstawy. W grobach 

szkieletowych zmarli ułożeni byli głowami na południe. Stan zacho

wani~ szczątków organicznych w tych grobach był bardzo słaby. Zazw,y

czaj zachowały się jedynie drobne fragmenty kostne w pobli~u wyrobów 

brązowych. W gro~ach ciałopalnych jamow,ych spalone kości rozrzucone 

były na dnie jamy grobowej. Zarówno groby ciałopalne jak i szkiele

towe wyposażone były w naczynia rozmieszczone zazwyczaj w obu koń

cach jamy grobowej oraz niekiedy w drobne ozdoby brązowe. 
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Na stanowisku 4 zbadano dziewięć palenisk częściowo zniszczonych 

podczas niwelacji cypla wysuniętego w dolinę zalewową Liswarty. W 

czasie badań uzyskano materiał ceramiczny kultury przewor skiej z 

okresu wpływów rzymskich. Duże nagromadzenie palenisk na -stosunko

wo małej przestrzeni sugeruje, że na stanowisku znajdują się pozos-

tełości osady o charakterze produkcyjnym, analogicznej 

nej przed kilku laty w sąsiednim Dankowie. 

do zbada-

Z Ł O T A P I rt C Z O W S K A, Państwowe Muzeum Archeologicz-

paw. Pińcz6w ne w Warszawie 

Badania prowadził dr Jacek Miśkiewicz w okresie ~d dn. 7.IX

?.X, finansował -Zespół Badań nad Polskim ~redniowieczem UW i PW. 

W bieżącym sezonie kontynuowano rozpoczęte w roku 1962 prace 

wykopaliskowe na osadzie kultury trzcinieckiej • . · 

Osada znajduje aię na kulminacji lessowego wzniesienia w połud

niowo zachodniej części wsi na gruntach Edmunda Grzywny i Henryka 

Sakwy. W czasie prac wykopaliskowych przebadano J25 m2 powierzchni 

stanowiska, odkrywając 20 obiektów osadniczych oznaczonych kolejny

mi numerami 128 do 148o Wśród wyęksplorowanych zespołów przeważały, 

tak jak i w latach ubiegłych, jamy o charakterze gospodarczym. W pla

nie miały one kształty regularnie koliste, a w profi~u trapezowate. 

Przeciętne głębokości jam wahały się w grani cach 15~~170 cm. Powierz

chnie den nie przekraczały 400 - ~2 • 

W wypełniśkach jam wykryto nieliczne ułamki naczyń kultury trzci

nieckiej, kości zwierzęce, kilka narzędzi krzemiennych, jedną motykę 

rogową, wisiorki z muszli oraz rozcieracze kamienne. W kilku obiektach 

zaobserwowano duże ilości węgl~ drzewnych oraz_ bryły polepy. 
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W roku bietącym odsłonięto ponadto jedną jamę-ziemiankę o sto

sunkowo dutej powierzchni dna z wyraźnie zaznaczonym wejściem. Łą

cznie /lata 1962-1~67/ na osadzie w Złotej odkryto 7 tego rodzaju 

zespołów. Do obiektów mieszkalnych należy równiet zagadkowa konstruk

cja naziemna o .ścianach piecionkowych, której ślady odsłonięto w 

roku 1966. 

Osada ze Złotej Pińczowskiej, datowana na II okr. ep. brązu 

/ok. 1500 - 1JOO p. n. e./, jest niewątpliwie jedną z największych 

dotychczas znanych osad ludności kultury trzcinieckiej.· Jak dotąd 

nie udało się uchwyci6 dokładnych granic zasiedlenia. Prowizorycznie 

motna jedynie stwierdzi6, że obszar na którym występują obiekty osad-
' 

nicze wynosi ok. J,5 ha. 
J 

W następnych latach prowadzone będą dalsze prace badawcze. 

:{;ERNIKI G~RNE, 

pow. Busko 

~eepó~ Badań nad Polskim 

Sredniowieczem uw i PW 

Badania prowadził dr Andrzej Kampiety, w okresie od l. VI. do 

8.VII, finansował Zespół Badań nad Polskim Sredniowieczem. 

W roku 1967 realizowano III sezon badawczy na stanowisku "Kopiec• 

w Żernikach Górnych. 

Badania skoncentrowały się na krawędziach: północnej, zachodniej 

i południowej kopca. Odkryto powierzchnię 4,5 ara, na której zna

leziono J2 groby, w tym 6 zbiorowych. Podobnie jak w latach ubiegłych 

groby należały do kultury ceramiki sznurov,ej, kultury mierzanowickiej 

i kultury trzcinieckiej. 

Groby kultury ceramiki sznurowej reprezentowały dwa typy: jamowy 

i niszowy, kultury mierzanowickiej zaś i trzcinieckiej - tylko j~. 
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Do najbardziej interesujących odkryć należały znaleziska w grobach 

Nr Nr 69, 71 i 79. Dwa pierwsze - to groby kultury trzcinieckiej. 

Zawierały one szkielety 19 i 18 osobników- przy. o~ jeden tylko 

szkielet w każdym z grobów spoczywał w zwyklej skurczonej pozycji. 

Kości szkieletów postkranialnych pozostałych osobników leżaly.doś6 

bezładnie, jeden na drugim, w środkowej części jamy grobowej, a 

czaszki ułożone byly wieńcem pod ścianami grobu. W obu grobach kul

tury trzcinieckiej znaleziono paciorki bursztynowe, brązowe ozdoby 

z tarczkami spiralnymi, odłupki krzemienne oraz, zwłaszcza w gro

bie 69, znaczną ilość całych i potłuczonych naczyń glinianych. 

Między nimi, obok zwykłych egzemplarzy kultury trzcinieckiej, wystą

piły naczynia kultury Toszeg. W grobie,79, należącym do schyłkowej 

fazy kultury ceramiki sznurowej znaleziono na skroniach szkieletu 

dwie spiralki z cienkiego drutu złotego. Towarzyszył im piękny kubek 

zdobiony pionowymi odciskami sznura na brzuścu oraz poziomymi na 

szyjce; 'także ucho tego naczynia pokryte bylo tym samym ornamentem. 

Grób 79 należał do typu niszowych. 

Do całkowi tego ukoriczenia badań kopca i zalegającego pod nim 

cmentarza pozostała jeszcze wschodnia część obiektu. Ze względu na 

liczne i cenne układy stratygryficzne, badania będą kontynuowane w ro• 

ku 1968. 
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OKRES 

H A L S Z T A C K I 

============================== 
============================== 

S A B O R O W O, pow. Glubczyce Muzeum Sląska Opolskiego w 

Opolu 

Badania prowadził mgr Jerzy Romanow, w okresie od 5 do 17. IX, 

finansowal WKZ w Opolu. 

Tegoroczne badania ratownicze wielokt1lturowej osady w Baborowie 

- były kontynuacją prac zapoczątkowanych w roku 1966 w związku z odkry

ciami archeologicznymi na terenie cegielni. Badania zmi erzały do 

wyeksplorowania obiektpw odsłoniętych w profilu glinianki oraz do 
· ~ 

przebadania dolnej części osady. W roku 1966 eksplorowano szczytową 

częś6 wzniesieni~ gdzie odkryto osadę kultury pucharów lejkowatych 

/grupa południowa/ oraz osadę kultury ceramiki sznurowej. 

Obecne badania prowadzono na południowym stoku tego wzniesienia. 

Odsłonięto i wyeksplorowano: 2 j~ o nieokreślonej funkcji i J pól-
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ziemianki z paleniskami wevmątrz. Materiał zabytkowy stanowiła 

wyłącznie ceramika. Przebadane obiekty związane są z osE. 'ni ctwem kul-. 
tury łużyckiej /Hallststt CD/. 

Wskazane są dalsze badania nad kulturą łużycką oraz eksploracja 

wspomnianych obu_osad neolitycznych, która pozwoli prześledzid charak 

-ter wzajemnych związków oraz zależności między kulturą pucharów lej

kowatych i kulturą ceramiki sznurowej. 

B :ij: D Z I E S Z Y N, paw. Gdańsk Muzeum Archeologiczne w 

Gdańsku 

Badania prowadził mgr Jan Podgórski, finansował WKZ w Gdansku. 

Na stanowisku nr l kontynuowano eksplorację osady kultury wscho

dniopomorskiej. Uprzednio prawadz.ono tu prace w 1963 i 1966 r • 

Przebadano 3 i 1/4 ara terenu odkrywając 18 jam oraz 6 palenisk. 

Zalegały one tu pod powierzchnią ziemi ornej • . Jamy miały stosunkowo 

niewielkie rozmiary. W rzucie poziomym kształt ich był najczęściej 

kolisty luh nieregularny, ~w przekroju pionowym- nieckowaty lub 

prostokątny. 

Inwentarz jam składał się głównie z ułamków ceramiki. Znaleziono 

też bryły polepy, węgle drzewne i kości zwierzęce. W jednej z jam 

odkryto 30 fragmentów glinianych form odlewniczych typu niszczeją- • 

cego, do odlewania ozdób z brązu. Formy te znajdowano również w cza

sie badań 1966 r. Poza tym wydobyto 3 bryłki bursztynu, kamienny 

rozcieracz i fragment żelaznego sierpa. 

Wśród ceramiki wyróżni~ można ułamki: naczyń zasobowych, mis, 

kubków, dzbanów i tzw. talerzy glinianych. 

Ze względu na zewertość,jamy , możne podzielić na: mieszkalne, 

magazynowe, odpadkowe i prod~~yjne. · 
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Osada w Będzieszynie datowana jest wstępnie na schyłek epoki brązu 

i okres halsztacki. Materiał ceramiczny, forma i wykonanie, nawią

zuje do ceramiki osadniczej kultury łu~yckiej. 

Badania wykopaliskowe stan.l kontynuowane będą również w latach 

następnych. 

B ISK U_P .I C E, pow.Kraków Muzeum Żup Krakowskich w Wie

liczce 

Badania prow~dzil doc. dr Marek Gedl, finansowało Muzeum Żup 

Krakowskich w Wieliczce. 

Badania .wykopaliskowe na grodzisku położonym na wzgórzu zwanym 

•Bukowa Góra•, st. II, były kontynuacją prac prowadzonych w' 1965 r. 

Celem badań było ustalenie chronologii założenia obronnego 

wzniesionego na Bukowej Górze oraz wstępne zorientowanie się co do 

konstrukcji wałów obronnych. Prace skoncentrowano w najwyższej, pól

nocnej części grodziska. Poglębiono wykop V i wykonano nowe wykopy 

VI-IX. 

W tej ~zęści grodziska stwierdzono występowanie warstwy kulturo

wej z materiałem ceramicznym, który można zaliczyć do kultury łużyc

kiej, ale raczej do jej schyłkowej fazy. Niektóre z fragmentów naczyń 

wykazywały cechy, które mogą już być charakterystyczne dla późnej 

fazy okresu halsztackiego lub nawet dla okresu lateńskiego. Stwier

dzono w sposób bezsporny, że warstwa kulturowa z materiałem kultury 

łużyckiej zalega pod wałem. Spostrzeżenie to nie pozwala w sposób 

całkowicie pewny wiązeć powstanie konstrukcji obronnyc~ z działalnoś

cią ludności kultury łużyckiej. Brak późniejszych materiałów na tere

nie· grodziska nie ' daje podstaw do młodszego datowania grodziska. 
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Być może, żę przed wzniesieniem wału znajdowała się na Górze Bukowej 

osada kultury łużyckiej, którą po pewnym czasie ufortyfikowano. 

Wał I otaczający górną część grodziska zwieńczony był palisadą 

lub rodzajem płotu. Stwierdzono też obecność licznych kamieni w wale 

i silne ślady przepalenia na niektórych odcinkach wału. Pozwala to 

nA przypuszczenie że obok palisady znajdowała się także jakaś kon

strukcja drewniano-kamienno-ziemna, która uległa spaleniu. Nie jest 

wykluczone, że wał pierwszy był dwukrotnie wznoszony i że będzie 

można w trakcie przyszłych prac badawczych wyróżnić dwie fazy wału. 

Przeprowadzono sondażowe badania wału III, które nie pozwoliły 

na określenie jego konstrukcji. W wykopie natrafiono tylko na wars

twy całkowicie jałowe pod względem archeologicznym. Być może, że 

wal ten był tylko usypany z gliny i pozbawiony konstrukcji wewnę

trznych. 

Na terenie grodziska natrafiono także na ślady osadnictwa z 

młodszej epoki kamienia, które zalegały w warstwie żółtej gliny, po

niżej warstwy z materiałem zaliczanym do kultury łużyckiej. 

B I S K U P I N, pow. żnin Państwowe Muzeum Archeologi

czne w Warszawie 

Sadania prowadził prof. dr Zdzisław Rajeweki przy udziale .Andrze

ja Jeleńskiego, w okresie 5 - 19.VII, finansowało PMA w Warszawie. 

Prace na stanowisku 4 były kontynuacją badaii z 1966 r. w obrębie 

arów 87 i 101. Ary te położone są w pólnocno-zachodniej części obron

nego osiedla łużyckiego. 

W ramach aru 101 ograniczono się do zakończenia eksploracji .w 

poszczególnych partiach wykopu. Na arze 87 rozpoczęto eksplorowanie 
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od resztek warstwy IV dochodząc do calca. V: obrębie wymienionych 

ćwiartek aru 87 wystąpiły zarysy konstrukcji dolnych partii chaty 

/część/ z fazy młodszej /średniej/. Odkryto tylko część domu, któ

rego dalsze partie znajdują się w obrębie zbadanych ćwiartek tegoż 

aru. Zarysy fundamentów przedsionka i chaty ciągnęły się z południa 

ku północy w zachodniej części. Konstrukcja ta wystąpiła w warstwie 

IV. Także w zachodniej części obu ćwiartek /warstwy: V, VI i VIII 

odkryto bardzo dobrze zachowaną podłogę chaty młodszej i starszej. 

We wschodniej partii 6wiartek podłoga nie zachowała się. Tylko w 

północnej części ćw. V zauważono resztki plecionki podłogowej /faza 

młodsza/. 

W obrębie interesujących nas ćw. aru 87 nie znaleziono cieKaw

szych zabytków ruchomych. Napotkano jedynie ułamki ceramiki, kościane 

i kamienne gładziki oraz liczne kości zwierzęce. Z fragmentów cera

micznych na uwagę zasługuje duży ułamek obustronnie grafitowanego 

naczynia /ar 87/. Z detali drewnianych zwraca uwagę: obrobiona kło

da z zaciosami i regularnie wyciętym otworem, z. którego wystaje 

słup,/ar 87, w IV/; opracowane bierwiono z regularnym wycięciem, 

prawdopodobnie część przewróconej łątki l w VI/ oraz zagadkowy przed

miot drewniany z ostrym regularnym wycięciem. ~lady obróbki są wido

czne na całej powierzchni /ar 87 w.VI./. Obiekty pochodzą z wczes

nej epoki żelaznej z lat ok. 550-400 przed n.e. 

B N I N, paw. Srem 

B N I N, pow. ~rem 
l gród/ 

B U C z, pow. Głogów 

patrz brąz 

patrz wczesne średniowiecze 

Muzeum Okręgowe w Zielonej 

Górze i \'iojewódzki Konserwa-

tor Zabytków w Zielonej vórze 
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Badania prowadził mgr A. Marcinkian w czasie od J .X - 14.X. br., 

finansował WKZ w Zielonej Górze. 

Stanowisko znajduje się na boi , u szkolnym, na terenie budowy 

nowej szkoły. 

Przebadano obszar najbardz~ej zagro~ony przez prace budowlane, 

eksplo~jąc 15 grobów, przeważnie zniszczonych. Znajdowały się one 

przeciętnie na głębokości 40 cm, przewa~nie w warstwie gliny i zbi

tego marglu. Z naczyń przystawkowych na specjalną uwagę zasługują 

miseczki i czerpaczki malowane, a z zabytków metalowych - szpila 

brązowa i fragment no~a żelaznego. Uzyskany materiał wzbogaca wypo

aa~enie 4 grobów wydobyte w czasie robót budowlanych. 

B Y C H O W o, pow. Milicz 

B Y T O M O D R Z A ~ S K I, 

pow. Nowa Sól. 

patrz wczesne średniowiecze 

Muzeum Okręgowe w Zielonej 

Górze 

Badania prowadził mgr A. Marcinkian, w okresie od 24 do 28.VII, 

finansowal WKZ w Zielonej Górze. 

Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej z wczesnej epoki żela

za znajduje się u zbiegu ulic Kożuchowakiej i Głuchej na terenie 

dawniej gęsto zabudowanym, a obecnie ocz'yszczonym z powierzchniowego 

gruzu. Zabudowa determinowała zakres prac i obszar nimi objęty. 

Wykop założono w miejscu przypadkowego znaleziska i ograniczono 

do wymiarów zakreślonych fundamentami, czylo ok. - 2 ary. Odkryto tu 

13 grobów, wśród których dwa zniszczone stanowiły jedynie skypiska 
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ceramiki. Groby - zachowane niemal w całości - były stosunkowo 

bogato wyposażone w naczynia /np. nr miał 9 przystawek, nr 10 -

26 naczyń/. Popielnice z reguły nakryte były misami. Resztkami stosu 

obsypywano groby lub podsypywano nimi naczynia. 

C E D Y N I A, pow. Chojne 

C H A R Z Y K O W E, pow. 

Chojnice. St. l 

C H E Ł M, pow. Bochnia 

C H E Ł M - Ż 0 Ł T A ~ C E, 

pow. Chełm Lub. 

patrz wczesne średniowiecze 

patrz wczesne średniowiecze 

patrz średniowiecze 

Zakład Epoki Metali IHKM PAN 

Badania prowadził dr Jan Dąbrowski, finansował IHKM PAN. 

Rozpoznano nieznacznie zniszczoną osadę kultury łużyckiej, za

pewne współczesną cmentarzysku położoną w odległości 0,5 km od Po

krówki, na drugim brzegu rzeki Uherki. Badania na tym obiekcie 

/Chełm-Żółtańce stań. 4/ pozwoliły stwierdzić niemal całkowite 

zniszczenie warstwy kulturowej. Zachowały się jamy bogato wyposa

żone w ceramikę, polepę i materiał krzemienny. Przekopano dwie j~. 

Ponadto przeprowadzono badania powierzchniowe w okolicy kopanych 

stanowisk. Całość tegorocznych prac wykazała stosunkowo znaczne za

gęszczenie stanowisk łużyckich w rejonie chełmskim, wskazując na 
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celowość da~szych prac nad tym, tak słabo dotychczas poznanym ma-

teriałem. 

C Z E L A D t . W I E L K A, 

pow. Góra 

Konserwator Zabytków Archeolo

gicznych we Wrocławiu 

Badania prowadził mgr Jerzy Lodowski, finansowal WKZ we Wrocła-

wiu. ---
w kwietniu przeprowadzono badania weryfikacyjne na osadzie kul

tury łużyckiej. Stanowisko znajduje się w odległości 600 m na północ 

od kościoła w Czeladz~ Wielkiej, na podmokłych polach uprawnych 

oraz około 150m na południe od starorzecza Baryczy, na gruntach 

ob.Adama Polańskiego i ' gruntach użytkowanych przez Szkołę Podsta

wową w Czeladzi W. 

Skorupy /liczne/ występują na całej powierzchni począwszy od 

drogi polnej aż po zalewowe łąki /starorzecze Bar,yczy/. Jest to 

ceramika reprezentująca głównie naczynia kultur,Y łużyckiej IV EB, 

halsztat/. Sądząc z ukształtowania terenu, nowoodkryte stanowieko 

archeologiczne w Czeladzi w. _jeat pozostałością osady z okresu kultu

ry łużyckiej. 

D~BNICA KASZUBSKA 

pow. Słupsk 

Oddział Archeologiczny Muzeum 

Pomorza Zachodniego w Kosza

linie 

Badania prowadził mgr Marian Sikora, finansowało Muz. Pom. ~rod

kowego. 
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W sierpniu przeprowadzono na cmentarzysku kultury pomorskiej, 

stan. J badania ratunkowo-zabezpieczające. W roku 1966 na tym obiek

cie przypadkowo odkryto dwa groby skrzynkowe w obstawie kamiennej, 

które uległy całkowitemu zniszczeniu. Tegoroczne prace miały na 

celu zabezpieczenie ni$zczonej skarpy wzniesienia, na którym było 

zlokalizowane cmentarzysko. Na głębokości - l,J m poniżej poziomu 

wzniesienia znaleziono kilkadziesiąt ulamktiw ceramiki, które pocho

dziły ze. zniszczonych grobów, a także natrafiono na resztki - 4 zni

szczonych grobów z obwarowaniem .ksmiennym oznaczonych kolejno jako 

grcby - nr J, 4, 5, 6. 

Grób nr J. Wyznaczyły go w profilu 4 kamiEmie. Eo zdjęciu warstwy 

próchnicy i warstwy. żółtego pisaku ukazał się fragment zarysu obstawy 

grobu z 7 kamieni polnych. Między kamieniami występowała duża iloś6 

przepalonych kości i ceramiki. 

Grób nr 4, miał kształt. owalny o wymiarach 95 x 75 cm. Między ka

mieniami ~eżaly przepalone kości ludzkie. Grób został zniszczony, a 

odkryte kamienie etanowiły dno obwarow,nia grobu, nienaruszona była 

jego półn. ~ciana, gdzie stała płyta kamienna o wymiarach JO x 25 cm. 

Grób nr 5 miał zarys prostokątny o wymiarach 80 x 55 cm, obok 

odkryto płytę kamienną, zapewne z obstawy grobu. W warstwie piasku 

znaleźiono silnie pr~epalone kości ludzkie. Grób był znis zczony, a 

odkryte kamienie wyznaczały denne obwarowanie i jego zasi ęg. 

Grób nr 6. Zarys w kształcie niecki ukazał się na głfbokoś ci 

55 cm. Wypałnisko niecki stanowił ciemnobrunatny i drobnozi arnisty 

piasek o miąszczości JO cm. W trakcie eksploracji j amy grobowej zna

leziono 9 fragmentów ceramiki oraz przepal one kości ludzkie. 

W trakcie badali na szczycie wznies i enia założon o t r zy pr zekopy 
l 

sondaże. Znaleziono kilka małopharekterystycznych ułamków ceramiki . 
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Opierając się na charakterze obrządku grzebalnego cmentarzysko 

w Dębnicy Kaszubskiej datowa6 możemy na wczesną epokę żelaza. 

G Ł ~ B O W I C E, pow. Wołów Konserwator Zabytków Archęo

logicznych we Wrocławiu 

Badania prowadził mgr ladeusz Kaletyn, finansował WKZ we Wrocła-

wiu. 

Osada położona jest w odległości 200 m na południowy..:.wschód od 

wsi Głębowice przy drodze do Trzcinicy Wołowskiej. W maju przepro-
. . 

wadzono krótkotrwałe prace zabezpieczające. Przebadano . powier~chnię 

22 m2, wyeksplorowano jeden budynek naziemny, zapewne mieszkalny , 

i dwie jamy gospodarcze. 

Budynek słupowy w poziomie czworokątny, wydłużony· po linii pół

noc-południe wystąpił na głębokości 0,28 m i zalegał do głębokości 

o, 45 m. Wymiary budynku wynosiły J,90 x J,5 m. Wype.łnisko jego sta

nowiła próchnica barwy szaro-brunatnej z dużą .dOJnieszką spalenizny. 

W północnej części budynku odkryto ślady paleniska w postaci skupiska 

kamieni i dużej ilości węgli drzewnych. 
. l 

VI obręb~e budynkU odkryto 52 fragmenty mało . charakterystyczne 

naczyń glinianych. Przeważnie · są to skorupy z garnków o powierzchni 

chropowatej~ barwy ceglastej. Odkryto też 9 ułamków krążków glinianych 

Od zewnętrznej strony wschodniej ściany budynku znajdowały się dwie 

jamy koliste o średnicy · l,lO m w 'przekroju o zarysie V:.orkowatym 

/głębokoś6 0,70 i 0,90 m/, prawdopodobnie funkcjonalnie związane 

z omawianym budynkiem. 

Mgr A. Szponar wykonał wiercenia geologiczne na terenie osady i 

przeprowadził analizę morfologiczno-geologiczną badanego stanowiska 
w Głębowicach. 
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G R A B O V/ o, pow. Bytów 

G R O S Z O W I C E, pow. 

Opole 

G R U C Z ~ o, pow. Swiecie 

G R Z M I ł C A, pow. Słubie· 

JA N K O W, I CE-K W A C Z A

Ł A, pow. Chrzanów 

K A Ł D U S I E, pow. Chełmno 

KASZYCE WIELKIE 

pow. Trzebnica, woj. wrocławskie 

patrz brąz 

patrz brąz 

patrz wczesne średniowiecze 

patrz brąz 

patrz brąz 

patrz wczesne średniowiecze 

Zakład Archeologii Sląska 

IHKM PAN 

Badania prowadziła dr Teresa R6iycka przy współpracy mgr Wuszkan, 

finansował WKZ we Wrocławiu. 

Badane było stanowisko osady kultury łużyckiej z okresu wpływów 

rzymskich. Odsłonięto ogółem 1 . 1/2 ara odkrywając 10 jam odpadkowych 

kształtu owalnego o przekroju nieckowatym. Zawartość jam stanowiła 

ceramika, kości zwierzęce, no~yk żelazny i szpila brązowa. Wstępnie 

jamy te można datowAć na okres halsztacki i okres wpływów rzyms>~ich. 
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Odkryto też ~alenisko ułożone 1 z kamieni polnych. 

W roku przyszłym alanuje się dalsze prowadzenie badań wykopalis

kowych na tym stanowisku celem wyjaśnienia zasięgu osady, jej za

budowy przestrzennej, charakteru gospodarki jej mieszkańców oraz 

uściślenie chronologii. 

KU N I C· E, pow. Legnica Konserwator Zabytków Archeolo

gicznych we Wrocławiu 

Badania prowadziła mgr Róża Miklaszewska-Baleerprzy współpracy 

mgr Bożeny Rostkowskiej i Marka Halickiego w okresie od 14.VIII do 

25.VIII, finansowal WKZ we Wrocławiu. 

Przebadano powierzchnię około 1 ara, prowadząc sondaże na polu 

L. Byatryka przy drodze Kunice - Pątnów. Teren ten bowiem leży w 

okolicach żwirowni, w której według danych archiwalnych znajdowano 

fragmenty ceramiki. 

Zbadano 12 grobów, zawierających po kilkanaście .niekiedy nawet 

dwadzieścia naczyń. Groby leżą na głębokości 50-60 cm, zaś odległoś

ci między nimi wynoszą 1-3 m. W poszczególnych grobach znajdowano 

zawsze tylko jedną popielnicę, resztę naczyń stanowiły przystawki, 

bardzo starannie wykonane grafitowane i malowane. Te ostatnie to 

najczęściej czerpaczki .i miski, cienkościenne z gliny wypalonej na 

kolor jasnożółty i brązowy z malowanym ornamentem w postaci kół, pa

sów, trójkątów i trykwetrów, w odcieniach rudo-czerwonych i czarnych. 

Wyroby metalowe należą do rzadkości - odkryto tylko w grobie nr 9 

fragmenty żelaznej szpili i kółeczka brązowe. 

Cmentarzysko w Kunicach należy jednak przypuszczalnie do dużych 

i stosunkowo bogatych obiektów kultury łużyckiej. Ceramika malowana 
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pozwala datowa~ omawiany obiekt roboczo na okres halsztacki c. 
W odległości około 2,5 - J km na wschód od cmentarzyska lety 

badane w 1962 roku przez ośrodek wrocławski, grodzisko kultury łutyc

kiej. Wzajemny związek obydwu stanowisk tak chronologiczny jak i 

fUnkcjonalny nalety ustalid w przyszłych badaniach. 

KU R O W, pow. Nowy Sącz. 

L U B N I E W I C R, pow. · 

Sulęcin 

"'·· 

patrz 'redniowiecze 

MUzeum Okręgowe w Zielonej 

Górze 

Ba~a. prowadzi~ iagr A. 1farcinldan, w okresie od 15. VIII do 
. . . 

l.IX., finansował 1fK'Z .w Zielonej Górze • 

.. . 
. ICcmtynuowano ·badani~ osa~ c .·wczesnej epold. blaza i okresu 

rzymskiegó~ Na ob~zarze pięciu arów odkryto szereg jam osadniczych 
. . 

ludności kultury łutyctiej oras resztki pieca garncarskiego. 

Charakt.er ceramiki wskazuje, it utytkownik8111i osady w jej pier

wszeJ fasie osadniczej była ludnośd kultury lu~yckiej /grupa górzyckat 

Na nią, nawarstwiała się częściowo osada z IV-V w. n. e., której 

centrum znajdowało się prawdopodobnie na obszarze zniwelowaQya dsiś 

pod budowę boiska szkolnego. · Stąd zachowały się tylko . nieliczne śla4l. 

Są to luźne ułamki ceramiki ·znalezione w warstwie humusu, w zachod

niej 'części stanowiska, ' tut przy boisku. 

L U Z I N, pow. WeJherowo Muzeum Archeologiczne w Gdad-

s ku 
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Badania prowadziła mgr Barbara Więcek, finansował - WKZ w 

Gdańsku. 

Prace ratownicze na cmentarzysku w Luziniu, były kontynuacją 

badań z roku 1966. 

Cmentarzysko datowane jest na wczesną epokę żelaza /Hallstatt C/ 

i należy do grupy kaszubskiej kultury łużyckiej. 

W wyniku prac odkryto: t rodzinny grób z obstawą, · l miniatu

rowy grób skrzynkowy symboliczny bez wyposażenia oraz 3 bliżej nie

określone kilkuwarstwowe skupiska polnych kamieni nie zawierające 

żadnego materiału. Dwa z tych usypisk usytuowane były w pobliżu 

grobów, trzecie w dość znacznej odległości. 

Grób rodzinny zawierał J popielnice kryte misami i obejmującą 

pokrywą, oraz dwa małe kubki jako przystawki. Popielnic~miały w 

dwóch wypadkach formy baniaste, w jednym - dwustożkowatą. Kości w 

nich złożone wykazywały układ anatomiczny. We wnętrzu popielnicy 

nr l znajdowały się dwie przepalone taśmowate bransolety wykonane 

z brązu. 

Łącznie w latach 1966-67 odkryto 6 grobów i 3 usypiska kamieni. 

Ł ~ C K o, pow. Inowrocław Zakład Archeologii Wielkopolski 

i Pomorza IHKM PAN w Poznaniu 

Badania prowadziła mgr Perzyńska-Holasowa, finansował - IHKM PAN. 

W ramach badań nad osadnictwem pradoliny Noteci, wykonano sze

reg wykopów sondażowych na terenie otwartej osady z okresu halsztac

kiego i wczesnośredniowiecznego. 

W wykopach I i II uchwycono warstwę osadniczą z okresu halsztac

kiego oraz część jamy łużyckiej. W wykopie III odkryto dwie warstwy 



- 110-

osadnicze kultury łużycki j, z Jamami prawdopodobnie tmietniskowy

mi i czę~6 jamy wczesno,redniowiecznej, przecinającej warstwy łu!y

ckie. Stwierdzono te~ ślady osadnictwa neolitycznego /kultura pu

charów lejkowatych/. 

Ińwentarz zabytkowy osady, stanowią wyłącznie ceramika i kości 

zwierzęce. 

- Ł U B <' W - K O L O N I A, 

pow. Szczecinek 

· oddział Archeologi~zny Muzeum 

Pomorza Srodkowego w Koszalinie 

Badania prowadzili mgr Henr,yk .Janocha i mgr Janusz Ceter-Zagórs

ki, finansował WKZ w Ko~zalinie. 

Stanowisko ./cmentarzyęko/ nr l i 2 badane powierzchniowo w ub. 

roku polotone jest na niewysokim pagórku morenowym, częściowo na 

polu uprawnym, a częściowo na terenie pokrytym młodym lasem sosno

w.ym. Usytuowane jest w widłach dróg prowadzących z Czaplinka i Rako

wa do Łubowa i odległe jest od początku wsi o 2100 m w kierunku 

pólnocno-zachodnim. 

W ciągu dwóch tygodni przebadano znaczną częś6 terenu lesistego, 

na którym odkryto skrzynię kamienną z obwarowaniem grobu Nr l /od

słoniętego w 1966 r./ oraz odkryto dwa dalsze groby skrzynkowe z 

obwarowaniem kamiennym i dwa skupiska k~ieni, by6 mo~e po zniszczo

nych jut grobach. W grobie odsłoniętym w 1966 r. znajdowały się trzy 

popielnice, a w roku bie~ącym grób Nr 2 zawierał cztery popielnice, 

a grób Nr 3 tylko jedną popielnicę. Poza wypełnionymi popielnicami 

innych zabytków nie odkryto. 

Wszystkie trzy odkryte groby stanowiły typ grobów skrzynkowych 

z obwarowaniem kamiennym /rodzinne i jednostkoweJ Ten rodzaj gro

\ 

l 
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bów, jest typową na ~cmorzu formą pochówku kultury pomorsKiej mło~ 

dszej fazy okresu halsztackiego. Popielnice z. baniastym brzuścem i 

sto~kowat~ wyraźnie oddzieloną szyjką, niekiedy ~aopatrzon& w dwa 

· male ucha oraz przyla'ltte płaskimi pokrywami z cyl~dryczną zakładką 

pozwalają datować powy~sze cmentarzysko ·na Hallstatt.D tj'. lata 

550 - 400 p.n.e. 

w odległości około . 150 metrów od stanowiska l w ki~i'unlai· .zaehod

nim na niewysokim grobie morenowym . odkryto stanowisko ~ 2:. Prace 

badawcze na ty~ stanowisku były niezwykle utrudnione poniewa~ daly 

teren porośnięty jest starym lasem sosnowym. Dlate~o wykopy zostały 

założone tylko na wolnych przestrzeniach pomiędzy drzewami. W ·trak

cie eksploracji poza dość intensywną warstwąspalenizny ·i ·fragmenta-:-
. . . . 

mi ceramiki innych zapytków czy grob~ nie stwierdzono •. Zebrane fra-
r . • . . .. 

gmenty ceramiki są podobne do znalezionych na. stanowi..eki.t l. i ten 

obiekt należy datować na ten sam okres~ Należy tylko wyjdnić czy 

mamy tu do czynienia z resztkami osady czy tei jest to drugie cmen

tarzysko. 

M A C H d W, pow.Tamobrzeg 

/Zagłębie siarki "Tarriobrzeg"/ 

M A S Z K O W I C E, pow. 

Nowy Sącz 

patrz okres wpływów rzymskich 

Katedra Archeologii Polski 

· Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Badania prowadziła dr Maria Cabalska, finansował Uniwersytet 

Jagielloński. 

Kontynuowano badania na osadzie obronnej kultury lu~yckiej, poło

~onej na wysuniętym cyplu górskim wzoszącym się 60 m ponad dno do-
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liny Dunajca. Dotychczasowe badania prowadzone od 1960 roku pozwo

liły na ustalenie dwu faz osadnictwa kultury łużyckiej a mianowicie: 

fazy starszej, związanej z okolnicową osadą obronną oraz fazy młod

szej, łączącej się z grodem obwarowanym murem kamiennym. 

Na przebadanej w 1967 r. przestrzeni 2 arów uchwycono dokładnie 

układ stratygraficzny obu faz osadniczych. Pod warstwą zniszczonego 

wału odsłonięto dwie chaty ze starszej fazy. Miały one prostokątne 

zarysy o wymiarach 4,5 na 5,5 m. Obie chaty stytały się ze sobą 

wzdłuż dłuższej osi, a ścianami szczytowymi przytykały do krawędzi 

góry. W profilach wykopu uchwycono ślady po słupach podpierających 

konstrukcję ścian. Zewnętrzna ściana szczytowa została zniszczona 

przez budowę wału kamiennego oraz na skutek przekopania fosy znajdu

jącej się za wałem, a związanej Ż młodszą fazą osadnictwa. 

Wal kamienny wzaiesiono na starszej warstwie osadniczej. Zacho

wały się in situ duże kamienie stanowiące zewnętrzne i wewnętrzne 

oblicowanie walu, którego wnętrze wypełniały drobne otoczaki rzeczne. 

Zachowane lico wewnętrzne wału umożliwiało ustalenie wzajemnego 

związku między odsłoniętym wałem, a zarysami domów odkrytych w ubie

głym roku. Pozwolilo tony związanie tych domów z _ mlodszą fazą osa

dniczą. Znajdowały si~ one wewnątrz przestrzeni zamkniętej murem 

kamiennym i stanowiły zabudowę grodu. Materiał ceramiczny występu

jący w domach obu faz osadniczych nie wykazuje zasadniczych różnic. 

Pewną · d9~ć wyraźną wskazówką chronologiczną są wyroby żelazne, 

skupiające się w przewstającej ilości w chatach młods~ej fazy. Na 
\ . 

przestrzeni chat związanych z młodszą fazą starszą badanych w bie

żącym roku nie znaleziono żadnych wyrobów żelaznych. 

M A T Ł A K, pow. Suwałki patrz paleolit i mezolit 
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M I E C H O.W 

M I E C H 0 W, pow. Góra 

patrz wczesne średniowiecze 

Muzeum Archeologiczne we 

Wrocławiu 

Badania prowadził mgr Jerzy Gołubkow, w okresie J - 29.VII.67 r., 

finansowało Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu. 

Na cmentarzysku ciałopalnym przebadano 620 m2 terenu - całą 
dostępną powierzchnię niewielkiego wzgórza - odsłaniając 45 grobów 

popielnicowych i jeden grób jamowy kultury łu~yckiej. Groby występo

wały na głębokości o~ 0,20 m do 1,JO m. Wyposa~enie grobów wahało 

się od l do 25 naczyń i przedmiotów. Większoś~ popielnic nakrywały 

mis~. W 10 grobach vzystąpiły przedmioty metalowe. Chronologię kilku 

grobów mo~na ustali~ na IV - V okres epoki brązu, więkazoś~ pochodzi 

z okresu~ halsztackiego. 

O DR Z Y K O~~ pow. Krosno . patrz średniowiecze 

O P A T O w, pow. Klobuck patrz okres wpływów rzymskich 

P I W O N I C E, pow. Kalisz patrz okres wpływów rzymskich 
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P t A K O W I C E, pw. Lwó

wek Sląski 

Konserwator Zabytków , Ar~eo

logiCZf\YCh we Wrocławiu 

Badania prowadziła mgr Danuta Wojeiechowska, finansowal WKZ 

we Wrocławiu. 

Stanowisko usytuowane jest na wzniesieaiu /nazwa niemiec-

ka Stein Berg/, którego najwy~szy punkt wynosi 299 m n.p.m. utwo

rzony przez spiętrzone skały na których ·znajduje się obecnie wie~a 

triangulacyjna i cokół prawdopodoQnie jakiegoś poniemieckiego pom

nika. Wzniesienie to jest ~sytuowane na południu w układzie równo

ległym w stosunku do wsi. Szczyt wzniesienia tworzy wąski, płaski 

o długości około l km owal. 

Płaska powierzchnia szczytu okolona jest wałami kamiennymi · 

utworzonymi z luźnych gł~zów skalnych od strony północnej, północno

wschodniej, oraz południowej, brak natomiast tych walów od strony 

zachodniej, gdy~ w tym miejscu cały płaskowyt wzgórza zaczyna łagod

nie opada6 w dół. Największa wysokoś6 wałów została uchwycona w oko

licy wie~y triangulacyjnej i wynosi 6 m, reszta zaś waha się w gra

nicach od 4 do 5 m wysokości. Płaska częś6 szczytu jest obecnie uty

tkowana jako pole orne i częściowo jako pastwisko. Na omawianym te

renie nie znaleziono materiału zabytkowego. Jedynie u podnóta wznie

sienia znaleziono kilka fragmentów ceramiki kultury łu~yckiej. Wstę

pnie omawiane atano\•isko archeologiczne zaliczono do okresu kultury 

łu~yckiej. Analogiczny obiekt uchwycono na górze Ostrzyca kolo Pro

boazezowa w pow. zlotoryjskim. 

P R A D Z E W, pow. Pajęczno Muzeum Ziemi Wieluńsklej w 

Wieluniu 
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Baden~e prowadził mgr Bogusław Abremek, w okresie od 18 do 

24.V, finansował WKZ w Łodzi. 

Prace miały cherekter ratowniczy. 

Badany ~biekt, cmentarzysko płaskie kultury grobów kloszowych 
' . 

z końce okresu halsztackiego lub początków lateńskiego, znajduje się 

na polu Franciszka Płóciennike. Teren ten oraz pole przyległe są w 

zasadzie gospodarczo mało przydatne, w związku z czym od około 30 

lat eksploatuje się tu żwir i piasek. Wielokrotnie natrafiono tu na 

naczynie obstawione kamieniami, jakkolwiek zderzały się też groby 

pozbawione obstawy. Odkryty zimą 1967 roku grób popielnicowy z du~ym 

obwarowaniem kamiennym został w połowie zniszczony. Dwa z pośród 

4 naczyń przekazano ~o szkoły w Woli Wiązowej. 

W wyniku badań odkryto następny grób również z pokaźnym obwa

rowaniem. Zawierał on dwa naczynie wypełnione koś6mi. Jedno z naczyń 

przykryte było misą odwróconą dnem do góry. W sumie w zbiorach Muze-

. um znajduje się 5 naczyń z tego cmentarzyska, są to: dwa .wysmukłe 

naczynia o chropowaconych brzuścech i gładzonych szyjkach u nasady 

na których umieszczone są karbowane listwy, naczynie jajowate z kar

bowanym brzegiem, naczynie doś6 przysadziste i pękate bez wyodręb

nionej szyjki. 

R Y B I T W Y, pow. Inowrocław Zakład Archeologii Wielkopoleki 

i Pomorze IHKM PAN w Pozneniu 

Badania prowadziła mgr Perzyńske-Holasowa, finansował IHKM PAN. 

Badenia sondażowe na osadzie otwartej. Okresy: halsztacko-lateń

ski, wczesnego średniowiecza. 
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!XII/XIII w. n.e./ Podstawy datowania: wyłącznie ceramika. 

Uchwycono warstwę osadniczą z okresu halsztacko- lateńskiego, 

jamę łużycką, oraz jamę wczesnośredniowieczną z XIIIXIII w. n.e. 

Wyznecżono ponadto zasięg osady halsztacko-lateńskiej od strony 

połudiliowej i zachodniej. 

Inwentarz: ceramika, grŻędzidło gliniane. Ceramika wczesno

średniowieczna całkowicie obtaczana m.in. cienkościenna. 

R Z E S Z () W, 

S I C I N Y, pow. Góra Sląska 

S Ł U P I A K A P I . T U L N A, 

pow. Rawicz 

patrz wczesne średniowiecze 

patrz neolit 

Konserwator Zabytków Archeo

Logicznych w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Czesław Strzyżeweki w okresie od 22.VII 

do 9.VIII, finansował WKZ w Poznaniu. 

Badaniami wykopaliskowymi objęto teren znajdujący się w kie

runku południowi-wschodnim od wsi w odległości 650 m od skrzyżowania 

dróg biegnących do Pakosławia i Dembienki. Badane cmentarzysko zlo

kalizowane jest na niewielkim wzniesieniu, częściowo zniwelowanym 
. 2 

przez okoliczną ludnoś6. W roku bieżącym przebadano obszar 225 m , 

odsłaniając na tej przestrzeni 20 grobów. Wśród nich wyróżni6 może

my: 6 grobów popielnicovzych z . warstwą kamieni nad popielnicami, 

10 grobów popielnicowych bez warstwy kamieni oraz 4 groby ze szcząt

kami naczyń i spalonych kości luźno rozrzuconych. Obrządek ciałopal-
\ 
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ny stosowany na tym cmentarzysku był jednolity i typowy dla cmenta

rzysk kultury łużyckiej. Wstępna analiza materiału zabytkowego /cera

mika, szpile, naszyjniki żelazne, bransoleta z brązu, fra~anty noży 

żelaziDychi pozwala ustali~ chronologię badanego amentarzyska na 

Hallstatt C /tj. 650 - 500 p.n.e./. 

Z materiału zabytkowego na wyróżnienie zasługuje ceramika re

prezentująca wysoki standart wykonania. Przeważają naczynia czernio

ne, bogato ornamentowane, spotykano także naczynie grubościenne. 

Jako przystawki złożone w grobach mamy: czarki, miseczki, amforki, 

płaskie krążki tzw. kadzielnice oraz inne naczynia charakterystyczne 

dla tego okresu. Dosy~ licznie reprezentowane są naczynia malowane 

żółto-czerwone, a także, chociaż rzadziej, biało-czerwone. 

Omawiane cmenta~zysko jest reprezentatywne .dla kuliury łutyc

kiej z początków epoki ~elaza. 

S T A R E D R A W S K O, pow. · patrz wczesne średniowiecze 

Szczecinek 

S W I B I E, pow. Gliwice Muzeum w Gliwicach 

Badania prowadziła mgr Anna Węgrzykowa przy współudziale H. Woj

ciechowskiej, w okreai~ J.VII do 15.X, finansowały Muzeum i PWRN 

w Gliwicach oraż Sląski instytut Naukowy w Katowicach. 

Prace te były kontynuacją badań na cmentarzysku kultury łutyc

kiej na stan. 16. Znajduje się ono za wsią, na jednej z wydm poroś

niętej lasem sosnowym przy d~odze prowadzącej do leśniczówki. Odkry

te zostało przypadkowo w 19J6 r. Od 1961 r. Dział Archeologiczny 
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Muzeum prowadzi tu systematyczne badania. Jest to rozleg~e cmenta

rzysko o mieszanym obrządku: szkieletowym i ciałopalnym. Należy ono 

do grupy górnośląsko-małopolskiej kultury łu~yckiej. uatowane jest 

na wczesny okres ~elaza /650 - 400 p.n.e./. W tegorocznym sezonie 

wykopaliskowym badaniami objęto częś~ wschodnią i poludniową wydmy, 

w celu uch~cenia granicy występowania grobów. W czasie prac p~zeba-
. . . 2 

dano powierzchnię 968 m • 

a~zultatem tegorocznych badań było Q~cie i zbadanie 38 

grobów, przy czym zdecydowaną przewagę posiadały groby szkieletowe. 

Grobów cmałopalnycb było tylko 5. Stwierdzono pochówki osób doros

łych i dzieci. J~ grobowe du~e o zarysie zbli~o~ do prostokąta 

usytuowane były na linii pólnoc-p~łudnie. Wymiary ich wynosiły dla 

osó~ dorosłych: dł. 240-320 cm,. szer. 80-120 cm;dla dzieci dł. 80-

150 cm, szer. 60-100 cm. Zmarłych chowano w pozycji wyprostowanej 

głową na północ. Większoś~ grobów posiadała obstawę kamienną wystę

pującą w okolicy głowy i nóg lub uło~oną wzdłu~ dłu~szych rzadziej 

krótszyc~ boków. C~ęś6 grob~w posiadała bruki wielowarstwowe, czę~~ 

miała zestaw naczyń nad pln~ · częścią właściwej jamy grobowej. Zestaw 

naczyń ·skladał się~z1 ' naczynia wazowatego lub jajowatego, misy i 

. czerpaka. Groby szkieletowe wyposażone były zwykle w 3 naczynia 

/garnek, misa, czerPakl które stawiano obok głowy, rzadziej w no

gach. Wśród naczyń wchodzących w skład wyposa~enia grobów występowały: 

garnki, misy, czerpaki i czarki niejednokrotnie bogato zdobione. 

Natra~iono na dużą iloś6 przedmiotów z brązu i żelaza. Przewagę stano

wią ozdoby. Są to diademy z zawieszkami skroniowymi z brązu, kolie 

paciorków z masy szklanej, naszyjniki, szpile, bransolety, nagolen

niki wykonane z brązu i ~elaza. Z narzędzi żelaznych na uwagę zasługu

ję brzeszczoty noży, sierp, siekierka z tulejką i siekierki z bocz

nymi wyrostkami. 

Wśród grobów ciałopalnych występowały groby popielnicowe i ja-
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mowe. Pomię4zy przepalonymi ko~ćmi znaleziono przedmioty z brązu ~ 

żelaza. B3ły to: zawieszki, e~pile, guziczki z uszkiem i bliżej 

nieokreślona ozdoba wykonan z blachy brązowej. 

Tylko w nielicznych przypadkach zachowały się ludzkie szcząt

ki kostne. Z materia~ów organicznych natr~fiono je~e na fragmenty 

tkanin •. Wyniki dotychczasowych badań skłaniają do uznania tego stano

wieka za najciekawsze z dotychczas badanych ~ obiektów na Górnym 

Siąsku. Należy nadmienić, ~e cmentarzysko to występuje na terenie 

zalepionym w z~ązku ' z CZYm niszczone jest prze~ korzenie drzew, 

które przerastają jamy grobowe zalegające na głębokości ok. 20 em 

poq powierachnią. 

Konieczna jest kontynuacja badań. 

S W I E R C Z ~w, pow. Nemys~ów patrz neolit i mezolit 

S Z C Z E C I N E K patrz brąz 

T O M I C E, pow. Dzierżoniów patrz neolit 

T R Y ~ C Z A, pow. Przeworek Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 

Badania prowadził mgr Jan Martuszewski, finansował WKZ w 

Rzeszowie. 

Wiosną br. w trakcie wybierania piasku odkryto cmentarzysko 

ciałopalne kultury łużyckiej. Znaj~ je się ono na poluaniowej części 
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wsi. 

Przebadano ogółem 405 m2 o kubaturze :380 m3,. Odkryto groby nie 

zniszczone przez wykopy, natomiast zniszczone były naczynia, a zwłasz

cza górne ich partie w wyniku zbyt płytkiego zaleganie. Przeciętna 

ró~nica powierzchni humusu i górnych części naczyń wynosi 20 do 22 cm. 

Naczynie są źle ' zachowane, do tej pory nie wybrano ·ich zawartości. 

Nie możne było określi6 ich charakteru. Odkryto okolo . 60 grobów. 

Większoś6 naczyń występuje w grupach, najczęściej po trzy i cztery 

sztuki. Naczynia w zespołach umieszczane były. w linii prostej, · luźno 

stojące lub w trójkąt albo kwadrat bezpośrednio przylegające do 

siebie. Przepalone kości umieszczane były w naczyniach. 

Na całym przebad8nym dotychczas terenie nie obs~rwuje się du

~ej rozpiętości form naczyń. Typową formą są naczynia dwustożkowe, 

naczynia o łagodnym i zanikającym załomie w górnej partii, z krótką 

stożkowatą szyjką, naczynia o ostrym załomie ~ części środkowej. Są 

koloru czerwonego, czarnego, dobrze ~zypalone i gładzone. Zdobienia 

ograniczają się do umieszczenia listwy ·powyżej załomu i ~łobków na 

załomie. Inne naczynia mają formę jajowato doniczkowatą, często 

chr~powatą powierżchnię koloru czerwonego lub szarego, wykonane z 
, 

gliny z silną domieszką piasku. Rzadko zdobione nalepianymi guzkami 

ze Uobkami ·i otworami pod krawędzi~. Niektóre naczynia były przykryte 

krążkami obustronnie gładzonymi lub zdobionymi z jednej strony .dołka

mi paznokciowymi. 

Dotychczas nie znaleziono. żadnych przedmiotów m~talowych. 

CmentarzyskowTryńczy w·wyniku wstępnej pobieżnej analizy 

pochodzi z okresu halsztackiego. 

W związku z szybko postępującym niszczeniem cmentarzyska ko

nieczne są dalsze prace ratunkowe. 
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T R Z E B U L A, pow. Krosno 

Odrzańskie 

Konserwat.or Zabytków Archeo

logicznych w Zielone j Górze. 

Badania , prowadził mgr.; Adam ~olodziejski, finansowal - WKZ 

w Zielonej Górze. 

Cmentarzysko kultury łużyckiej odkryte zostało w trakcie prac 

ziemnych /eksploracja kruszywa/. P;-zebadano ·cały dostępny teren. 

Pozostała częś6 obiektu albo została zńiszczona przez wcześniejsze 

prace ziemne /budowa boiska szkolnego/, albo porośnięta jest przez 

las wysokopiennY• 

Odkryto 58 grobów ciałopalnych, w tym część silnie zniszczonych. 

Wszystkie·groby były.popielnicowe~ Popielnice były nakryte misami. 

Naczynia przystawkowa występowały w ilości od 4 do 37. Częś6 grobów 

składała się jedynie z popielnicy i misy. 

Cmentarzysko datowane jest na okres Hallstatt c. 

W A R K A - W I N I A R Y, 

pow. Grójec 

Konserwator Zabytków Archeolo-

gicznych woj. warszawskiego 

Badania prowadziła mgr Anna Kdnatek, finansował - WKZ w War-

szawie. 

Wykonano sondaż na cmentarzyskU kultury łużyckiej. Wyeksploro

wano 2 bardzo zniszczone groby. Stwierdzono prawie całkowite zniszcze

nie obiektu. 
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W I C I N, pow. Lubeko Muzeum Okręgowe w Zielonej 

Górze 

Badania prowadził mgr Adam Kołodziejski, ~inansowało Muzeum 

Okręgowe w Zielonej Górze. 

Badania ratunkowe prowadzone byly w roku 1966 i kontynuowane 

we wrześniu br. 

Pracami objęto 2-gi ar w części poludniowej grodziska. Przeko

pano dwie warstwy. Odkryto - tak jak w ubiegłym roku - olbrzymie 

ilości materialu ceramicznego_i cennych zabytków. Z dwóch warstw 

wydobyto 250 okazów takich jak: paciorki szklane, scytyjakie grociki 

strzel, 1.1lamld. ozdób z brązu, guzy brązowe, aurowiec brązowy, pól

~abrykaty, rozcieracze, przedmioty z telsza itp. oraz 1,5 tony 

ceramiki. 

Jak wynika z roboczej analizy materiału, grodziaŁo powst~ło 

pod koniec okresu halsztackiego i trwało w okresie wczesnoleteńskim. 

Rysują się w nim wyraźnie nie dwie fazy osadnicze, z których pierwsza 

kończy się gwałtownym zniszczeniem grodu. Koniec drugiej fazy jest 

jeszcze nieczytelny, ze względu na zniszczenie orką górnych•waretw 

osadniczych. Prace bYdą kontynuowane. 

W O Ł O w, sten. Piotronio

wice 

Katedra Archeologii Uniwersy

tetu Wrocławskiego im. B. Bieru

ta 

Badania prowadził dr St. Pazde, ~inansowała Katedra Archeologii 

Uniwersytetu Vlrocławakiego. 
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Prace.miały charakter badań systematycznych i prowadzone były 

na terenie osad kultury łużyckiej i kultur.y. przeworskiej . Założono 

dwa wykopy o łącznej powierzchni 2 arów. W jednym z wykopów natra

fiono na 7 obiektów kultury łużyckiej, w tym 6 dużych skupisk po-

lep. 

W drugim wykopie natrafiono na warstwę kulturową związaną 

z osadą z okresu późnorzymskiego, zawierającą obok ceramiki dużą 

iloś6 żużla dymarkowego. Z obiektów nieruchomych odkryto dwukomorowy 

piec garncarski z zachowaną jamą przypiecową i długim wlotem, łączą

cym jamę z komorą paleniskową pieca. Wnętrze pieca wypełnione było 

~ dużym stopniu ceramiką, przeważnie wykonaną na kole. W pobliżu 

pieca natrafiono na dwa magazyny gliny złożone . w jamach. Odkryto 

także piec hutniczy. ~ zabytków 'ruchomych na uwagę zasługuje pałkowa

ta szpila brązowa kultury łużyckiej oraz kilkanaście większych i 

mniejszych fragmentów dysz glinianych do pieców hutniczych. Ze 

względu jednak na odkrycie jednej jamy wczesnośredniowiecznej /XI -

XII w./ brak możliwości ścisłego datowania tych prze dmiotów. 

Z A L E W Z E G R Z Y ~ S K I, 

pow- Nmwy Dwór. /okolice/ 

ZAWADA LANCXORO~

SKA 

patrz brąz 

patrz wczesne średniowiecze 
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Z Ł O T ~ W, 

- - ------ -----------

Konserwator Zabytków Archeolo

gicznych w Koszalinie 

Badania prowadził mgr Krzysztof Walenta, w okręsie 6-9.VII, 

finansował WKZ w RzęsŻowie . 

Podobnie jak w r oku ubiegłym badania te miały na celu wyeks

plorowanie pozostałych partii cmentarzyska poło~onego w bezpośred

nim sąsiedztwie z.obszarem niszczonym vzybie~aniem żwiru.Kontynuowano 

prace badawcze na terenie zajmującym kulminacyjną częśd wzniesienia 

morenowego /stan. 4/, posuwając się rozległym wykopem /szerokości 

64 m/ na północ w ~ierunku j ezi ora Zal eskiego. Przekopano obszar 

o powierzchni 864 m2 na głębokości 60 - 100 m poniżej wspótzesnej 

powierzchni . ziemi, przy czym odsłonięto jeden grób ciałopalny, J ja

~ ora~ palenisko. Wszystkie odsłonięte obiekty były poważnie na

ruszone pracami niwelacyjno-przemysłowymi. Nieliczny i mocno znisz

czony materiał ceramiczny z oatrytego grobu /nr 10/ nawią~e charak

terem swym do materiału ceramicznego uzyskanego tu podczas prac 

ratowniczych w ubiegłym roku. W oparciu o te analogie należy wiązać 

go z kulturą pomorską późnego . okresu halsztackiego. 

Brak pochówków oraz śladów innych znalezisk archeologicznyc~ 

w miarę oddalania si ę od głównego skupiska grobów wskazywał ponad 

wszelką wątpliwość, że mamy t u do czynienia z ·obiektem całkowicie 

już wyeksplorow~. Mimo daleko posuniętej dewastacji obiektu, na 

przebadanym obszarze o łączne j. powierzchni 16J2 m2 zdołano jeszcze 

uratować lO grobów ciałopalnych, 5 jam związanych z użytkowa~iem 

cmentarzyska or az jedno pal enisko. 
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ŻE L K O w.o- Z G OJ E W O, 

ż O R U C H O W o, pow. Słupsk 

ż U K O W I C E, pow. Głogów 

patrz wczesne średniowiecze 

Wojewódzki Konserwator Zabyt

ków 

Badania prowadzil mgr A. Marcinkian w czasie od 10. VII do 

12. VIII_ br. , finansowała · Huta Miedzi "Głogów". 
~r 

Teren stanowiska objęty jest pracami niwelacyjnymi pod budowę 

kombinatu~ Badania miały więc charakter typowo ratowniczy. Często 

zawartoś6 grobów wydobywano wprost ' spod maszyn budowlanych. Prace 

utrudniała szczupłoŚć ekipy wykopaliskowej. 

Wyeksplorowano 152 groby w większości silnie zniszczone. 

/126 - ekspedycja Konserwatora Zabytków Archeologicznych, 26 - Powia

towy Konserwator w dniach 16.VIII - 22. VIII. br./. 

Do najciekawszych zaliczyć należy grób 46, szczególnie bogato 

wyposażony w broń i narzędzia ~elazne, ozdoby brązowe, żelazne i 

bursztynowe /paciorki/. Nie mniej interesujące były dwa groby z 

obudową kamienną, w której pojedyricze głazy miały znaki solarne w 

kształcie wypukłego X. Z zabytków metalowych znaleziono szpile brą

zowe, nasźyjniki żelazne itp. - te ostatnie na szyjkach popielnic. 

Odkryto również kilkan~ście naczyń malowanych. Kilka naczyń ma cechy 

zbliżające je do ceramiki kultury pomorskiej. 

Cmen~arzysko w Żukowieach zaliczyć należy do grupy dolnośląskiej 

ludności kultury łużyckiej. 
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O K R E S 

L A T E ~ . s K I 

========================================== 
=============~============================ 

B I E Ż A N ~ W - Drożdżow

nia, pow. Kraków 

Muzeum Żup Krakowskich w 

Wieliczce 

Badania prowadził Kazimierz· Reguła, finansowało Muzeum Żup 

Krakowskich w Wieliczce. 

Celem badań było uchwycenie calości chaty pólziemiankowej, od

słoniętej częściowo w 1966 r., na at. I. 

Przy południowej · i wschodniej ścianie zeszlorocznego wykopu 

wytycznono dwa nowe o wym. 6 x 2,JO m i 2 x 5 m. Odsłonięto na 

głębokości 60 cm ws~hodnią partię omawianego obiektu, który rysowal 

się jako duża czarna plama o wym. 5,40 x J,20 m. Dzieliła się ona 

na niższej głębokości na trzy oddzi elne nieregularne części, z któ

rych dwie mniejsze wypłycały się już na głębokości 85 - 95 c~, nato

miast trzecia największa si~gała do 118 cm głębokości. W profilu 
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jamy posiad~ły kształt nieckowaty. Podczas badań natrafiono ró~nież 

na trzy ślady po słupach, stanowiących zapewne podstawę ścian noś

nych i konstrukcji dachowej chaty. Z warstwy kulturowej o wiąższości 

ca 40- 45 cm leżącej n~d omawianym obiekte~pochodzi bardzo dużo 

materiału ceramicznego z którego na uwagę zasługują: fragmenty czarek 

z facetcwanymi i prostymi brzegami, ułamki grubościennych naczyń 

jajowatych, jak również bryłki żużla żelaznego, kawałki polepy i 

węgiel drzewny~ Nieco mniej materiału natomiast wystąpiło w samym 

wypałnisku chaty. Dno jej jest płaskie w części środkowej znacznie się 

obniża i zanika. na głębokości 120 cm. W oparciu o ceramikę obiekt 

ten można datować na późny ·okres lateński i początek wczesnego okre

su rzymskiego. 

B I S K U P I C E, pow. Kraków patrz okres halsztacki 

B O JA N d W, pow. Wejherowo Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 

Badania prowadził mgr Jerzy Szwed, finansowało - Muzeum Archeo

logiczne w Gdańsku. 

Podcz~s jesiennych prac rolnych odkryto w Bojanie grób kultury 

wschodni opomorskiej. . 

. Wewnątrz skrzyni grobowej zbudowanej z łupanych płyt kamiennych 

znajdowało się 8 popielnic z przepalonymi kośćmi ludzkimi. Prócz 

tego w każdej z nich znaleziono od jednego do kilku przedmiotów me

talowych, głównie żelaznych, m.in. ciekawe 2 klamry żelazne. Większość 

zabytków metalowych stanowiły szpile żelazne z łabędzimi szyjkami, 

niekiedy z brązowymi główkami. Wszystkie naczynia były gładzone i 
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miały barwę ciemnobrunatną lub brunatną. Najczęściej nakrywały je mi

sy, rzadziej pokrywy. 

Grób jest datowany na okres lateński. 

Badania p~wierzchniowe, przeprowadzone w najbliższym sąsiedz

twie grobów, doprowadziły do odkrycia nieokreślonego obiektu o ksztal· 

cie owalnym z okruchami węgla drzewnego na powierzchni. 

Jesienne siewy przeszkodziły w przebadaniu tej części cmentarzy· 

ska. Badania ratownicze przeprowadzone tu będą w roku przyszłym. 

C I E C I E .R Z Y N, pow. Klucz

bork 

Muzeum im. Dzierżona w Klucz-

borku. 

Badania prowadził mgr Roman Pastwiński, finansowal YIKZ w 

Opolu. 

Prace na stanowisku ~c" w Ciecierzynie były kontynuacją, 

prowadzonych tam w ~atach 1965/1966 badań ratowniczych. Dotychczaso

we wykopy koncentrują się wokół centralnej części cmentarzyska, obej-
. . 

mując także jego północne peryferie. 

W sezonie 1967 skierowano się w kierunku wschodnim. Do 2J 

września przebadano okolo 170m2, odkrywając J8 obiektów, z których 

J4 uznano za groby. Były to pochówki cia~opalne, jamowe; znaleziono 

w nich wyłącznie ceramikę. Wyjątkiem jest grób 104 ciałopalny, po

pielnicowy w którym odkryto urnę wypełnioną resztkami przepalonych 

.kości. Poszczególne .groby wkopane były w calec. Bogato reprezento

wane zabytki żelazne są w głównej masie bardzo źle zachowane i w 

wielu wypadkach funkcje ich są nieczytelne. Najczęściej występują 

noże i groty oszczepów, umba żelazne, igły, fibule, guzy, przęśliki, 

gładziki /osełki/. 
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Odkry~o w tym roku równiet ślady przedmiotów z brązu i więk

szych fragmentów calkowicte skorodowanych, m.in. ogniwka z reszt

kami oku6 i część fibuli. 

Materiały ceramiczne potwierdzają dotychczasowe określenie 

chronologii na okres póinolateński. 

W ciągu J sezonów odkryto 107 grobów co stepowi. ok. 50% ca

łości. Badonia w latach nast~pnych nalataloby polączy6 z poszukiwa

niem osady pótnolateńskiej, wydaje się, te nalety jej szuka6 po 

pólnocnej stronie Prosny, a więc na terenie woj. łódzkiego. Koniecz• 

na więc wydaje się w~pólpraca z archeologami łódzkimi. 

F A L i T Y, pow. PruszkÓw Konserwator Zabytków Archeolo

gicznych woj. warszawskiego. 

Badania prowadzili mgr Stefan Wayda i mgr Jerzy Piniński, 

finansowal WKZ w Warszawie. 

~abezpieczono . L zadokumentowano 1 pieców dymarkowych1 odkrytych 

przypadkowo na terenie parku~ Odkryte obiekty reprezentuJą du~e 

stanowieko hutnicze. Datowa6 je motna na okres późnolateński. 

, 
G O R K I, pow. Chojnice Muzeum Okręgowe w Toruniu 

Badania prowadziła mgr Zofia Gaca, w okresie od 19.VI do 

S.VII, finansowala GRN w Wielu pow. Chojnice. 

Prace miały charakter ratowniczy, odbywały się na stanowisku 

kultury pomorskiej. Znajduje się ono w odległości ca l km od wsi 

' 
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na wschód, 500 m na południowy zachód do drogi, na polu ob. ob. 

Trawickiego i Jarząbka. Jest to wzgórze, obecnie zalesione. 

W 1965 r. ob. Trawieki natrafił na płytę grobu o gładkiej, 

niezdobionej powierz.chni, a ob. Jarząbek przed kilkoma laty znalazł 

pię~ grobów skrzynkowych, z k:tórych materiał .nie zachował się. 

Podczaa tegorocznych·· badSń ratowniczych_ odkryto 11 gr obów, 

11 większości zni.azczonych. Głębokość ich występowania wahała się 

w granicach ·od O,JO do 0,80 ni .• Groby te zbudowane były z bruku ka

miennego, składającego się z drobnych polnych kamieni, na powierzchni 

któr,ych · znajdo~ały się uł~i cer~iki, apelone kości i ni~elkie 

ilości spalenizny. 

Wyjątek stanowił grób n~ J, w którym' odkryto dwie popielnice~ 

zachowane w całości. Otoczone one były z dwóch stron kamieniami, two

rzącymi dwa mniejsze boki .pro~~okąta. Popielnioe te ustawione były 

na bruku kamiennym. 

Dwa spośród 11 odkrytych grobów miały prawdopodobnie charakter 

symboliczny. By~y to niewielkie kopce w.ksztalcie wydlu~onego owalu 

/gr. nr 2 l • i prostokąta /gr. nr 10/, zbudowane z drobnych polnych 

kamieni /otoczaków/. Wewnątrz znajdowała się niewielka komora gł~b. 

20- 25 cm, wypełniona . piaskiem nie zawierającym śladu ceramiki, 

kości ani spalenizny. 

Nieco inny charakter posiadał grób nr 11. Składa się on po

dobnie jak pbzostałe z plaskiego bruku kamiennego, na .którym poza 

licznymi śladami spalenizny nie znaleziono ani ceramiki ani kości. 

Ceramika jest bardzo mało zró~nicowana. Charakteryzuje się ścię-

tymi krawędziami wylewu cylindrycznymi szyjkami, gładką nie zdobioną 

powierzchnią, barwy żółto-ceglastej i szaro-brunatnej, Jedno spośród 

dwu odkrytych naczyń w całości, w grobie nr J, miało kształt jajowaty, 

drugie - podwójnie stożowaty, zempatrzone na największej wydętości 

brzuśce w 4 płaskie guzki zamiast uch. 
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Brak było zabytków metalowych, co utrudnia precyzję określenia chro

nologii. Biorąc jednak pod uwagę formy grobów oraz cerami l { - było 

to prawdopodobnie cmentarzysko kultury pomorskiej z wczesnego i 

środkowego okresu lateńskiego. 

G R O DZI S K, pow. Węgrów patrz wczesne średniowiecze 

JA R N I C E, pow. Węgrów . Państwowe MUzeum -Archeolo-

giczne w Warszawie 

Badania prowadz-iła dr Teresa Dąbrowska przy wspórudziale 

mgr Teresy Liany, ·w okresie 2 - B.IX., finansowało PMA w Warszawie. 

Badania miały charakter sondażowy. Celem ich była weryfikacja 

oaady kultury przeworskiej, odkrytej tu w czasie badań powierzchnio

wych, a tak~e dokładne zlokalizowanie znanego z literatury cmentarzy

ska tej kultury, datowanego na wiek I p.n.e., usytuowanego na polach 
\ 

zwanych "Okopami". Badania prowadzono na trzech stanowiskach. 

Na s'f.. I, położonym na polach zwanych "Okopy", usytuowanych 

na niewielkim wzniesieniu położonym na łąkach nad Liwcem stwierdzono . 
istnie~ie osady wczesnośredniowiecznej. Odkryto tu pięć palenisk 

leżących bezpośrednio pod warstwą ziemi ornej. Na podatawie ceramiki 

występującej zar~wno w warstwie kulturowej, jak i wśród kamieni pa

lenisk; osadę tą datować należy na XII - XIII wiek n. e. Natomiast 

nie udało się zlokalizować dokladnie miejsca na którym położone jest 

cmentarzysko kultury przeworskiej, mimo że na powierzchni znaleziono 

kilka niewielkich wtórnie przepalonych fragmentów ceramiki tej kul-
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tury, pochodzących zapewne z poszuklwanego obiektu. 

St. II usytuowane jest na zachód od drogi Jarnice-Pierzchały 

na łagodnym stoku niezalewowego, dość Wysokiego tarasu Liwca. Ceromi

ka kultury przeworskiej z I wieku p. n. e., znajdowana była wzdłuż 

drogi na odcinku około 200 m •. Sonda0 założono na stoku, poniev:aż 

kulminacja zajęta b~ła przez uprawy. Stwierdzono całkowity brak 

warstwy kulturowej, ceramika i niewielkie grudki polepy występowały 

w warstwie ziemi ornej. Częściowo zachowanych obiektów tej 'osady 

można, być może oczekiwać na kulminacji, w części niebadanej. V.ydaje 

się że stopień ~niszczenia osady jest znaczny. 

Na st •. III położonym w piaśnicy, znajdującym się na południowym 

krańcu wsi, na wschód od drogi odkryto wypełnione ciemną ziemią, 

wykładane dołem kamieniami trzy płytkie jamy, usytuowane bezpośred

nio w calcu. W.~rstwy kulturowej nie stwierdzono. VI wypełniskach 

znajdowały się nieliczne skorupy, zapewne kultury · łużyckiej, a także 

fragmenty polepy. Zły stan zachowania materiału ceramicznego uniemoż

liwia dokładną chronologię. 

Ogółem przebadano 180m2• Stanowiska I i II nadają się do dal

szych badań, natomiast stanowisko III jest zniszczone całkowicie 

przez piaśnicę. 

K A Ł D U S I E, pow. Chełmno patrz wczesne średniowiecze 

K O S U M C E,,, pow. Otwock Konserwator Zabytków ArchecJo-

gicznych woj. warszawskiego 

Badania prowadził Edmund Olan, finansował WKZ w Viarazawie. 
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Zakończono rozpoczęte w' rokuub.ratownicze badania cmenta

rzyska kultury grobów kloszowych. Na pow. 2 arów wyeksplorowano 

5 grobów. 

K I E T R z, pow. Głubczyce 

K L E S Z E W O, pow. Pułtusk 

K O Ł O Z ł B, pow. Plońsk 

K U R C) W E .K. 'f]· R.ł D Z E W S K I, 

pow. Pajęczno 

patrz brąz 

patrz okres wpływów rzymskich · 

patrz okres wpływów rzymskich 

Muzeum Ziemi Wieluńekiej .w Wie

luniu 

Badania prowadził mgr Bogusław Abrame'b, finansowal VIKZ w Łodzi. 

Prace na miejecu przypadkowego odkrycia, w odległości l km 

na N od Prądzewa. 

Liczne i doś6 duże płyty kamienne zostawione na miejecu odkry

cia świadczą że prawdopodobnie był to grób typu skrzynkowego. Obok 

walały się ~esztki przepalonych kości i fragmenty ceramiki /udało 

się jedynie zre.konatruowa6 misę/. 

W wyniku dalszej eksploracji tego grobu oOkryto jeszcze smukłe 

naczynie jajowate z koś6mi przykryte czernioną misą na której spoczy

wała częś6 przepołowionego wzdłuż naczynia. Było to naczynie o silnie 

schropowaconym brzuścu i krótk~ej wygładzonej szyjce. Z uwagi na 

charakter ceramiki grób ten zaliczono do kloszowców, a datowa6 go 

l 
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należy na środkowy podokres lateński. Przemawia za tym ukształtowa

nie brzegu zrekonstruowanej misy bardzo zbliżone do f orm późnolo

teńskich. Należy dodać, że odkryty grób nie j est odosobniony. Właś

ciciel pola Wincenty Kłyś potwierdził wcześniejsze i dość częste 

odkrycia podobnych grobów. 

Do problemu stosunków między kulturą wschodniopomorską a kul

turą grobów kloszowych, a dalszej konsekwencji i kulturą wenedzką 

oba cmentarzyska mogą dostarczy6 niewątpliwie interesujących materia

łów. Kontynuowarrie dalszych prac badawczych na tych st anowiskach , 

w oparciu o większe do.tacj.e -. finansowe, je s t celowe i wskazane . 

L I Z A W I C E, pow. Oława 

L U B I E S Z E W O, pow. 

(jrytice 

L U B O S Z Y C E, paw. Lubska 

patrz brąz 

patrz okres wpływów rzymskich 

Zakład Archeologi i ~ląska 

TIII<M PAN 

Badania prowadził mgr Grzegorz Domański, finansował Zakład 

Archeologii ~ląska IHKM PAN. 

Tegoroczne systematyczne badania wykopaliskowe prowadzone 

na zespole osad i cmentarzysk w okolicy wsi Luboszyce miały _ na cel u 

przede wszystkim zakończyć eksploracj ę na cmentarzysku w Luboszycach . 

Cel ten został osiągnięty. 
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Na cmentarzu odkryto 7 grobów popielnicowych z okresu późno

lateńskiego i 15 grobów jamowych z okresu wpływów rzymskich. We 

wschodniej części odkryto drugie cmentarzysko warstwowe z 17 wieku 

znacznie wcześniejsze od cmentarzysk typu dobrodzieńs~ięgo. 

Na głębokości 5-65 cm od powierzchni wyetępowała.warst~a 

o grubości 2 - 40 cm przewa~nie koloru pomarańczowego. z czarnymi 

plamami zawierająca ułamki przepalonych kości ludzkich i ułamki 

ceramiki oraz inne przedmioty. Odkryto dwa fragmenty tego cmenta-
2 rzyska na dwu sąsiadujących wzgórzach o powierzchni 118 i 65 m • 

Pierwszy fragment poza koś6mi i ceramiką zawiera~ 310 przedmiotów 

i ułamków przedmiotów ze szkła i metalu. Drugi fragment zawierał 

tylko niewielką iloś6 ułamków · ceramiki i kilka ulamków · kości~ 
. . 

Z zabytków znalezionych na cmentarzyskU na szczególną uwagę 

zasługuje bogato zdobiona złota zawieszka wiaderkowata oraz .okucie 
. . 

szkatułki i ślad po szkatułce, który pozwala na Żrekonstruowanie 

jej wymiarów. 

W odległości około 300 m od cmentarzyska odkryto poza tym 

fragmenty osady z okresu późnolateńskiego. 

Ł ~ G O N I C E M A Ł E, pow. 

Opoczno. 

Państwowe Muzeum Archeologi

czne w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Teresa Liana przy współudziale dr Te

resy Dąbrowskiej i dr Aliny Kietlińskiej, w okresie od 17.VII do 

JO. VIII., finansowało PMA w Warszawie. 

Badania te były kontynuacją prac rozpoczętych w 1965 r. Prze

kopano 13 arów i odkryto 50 grobów. Nad fragmentem cmentarzyska 

u~ypany był kurhan ziemny. Cmentar zysko jest datowane na późny okres 
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lateński oraz na ~czesny okres wpływów rzymskich /100 r. p.n.e. -

. 170 r. n.e./. 

Pierwotna wysokość kurhanu wynosiła około 2 m, grób znajdujący 

aię w jego centrum b~ł wyrabowany. Kurhan jest datowany na podstawie 

chronolqgii ' grobu znaJdującego się w nasypie /znaleziono tam m.in. 

umbo typu J.7a/ na .II w. n.e.· Na ten sam okres są datowane najpóź

niejsze groby pod kurhanem. W nasypie znajdowały się zabytki na 

wtórnYm złożu, _ pochodzące z części cmentarzyska zniszczonej podczas 

sypania kurhanu~ Część tego cmenta~zyska została ponadto zniszczona 

około 50 lat te~u przy zakł~daniu współczesnego cmentarza. Groby 

znajdujące się w tej części cmentarzyska są zniszczone, zachowały 

się tylko 'ich dolne części~ Ceramika pochodząca z nich jest datowa

na na późny okres lateński. 9roby z niezniszczonej części cmentarzys

ka są datowane głównie na wczesny okres wp~wów rzymskich, chociaż 

spotyka się tu 'także groby późnolateńskie •· 

Wśród grobów z wc~esnego okresu rzymskiego przeważały groby 

popielnicowe, przy czym znaczna ich szęść zawierała kości czyste 

bez resztek stosu. W siedmiu grobach znaleziono broń, w dwóch były 

groty wbite w ziemię. 

Prace na tym stanowisku zostały zakończone, cmentarzysko jest 

całkowicie przebadane. 

M I E R C Z Y C E, pow. Legnica patrz brąz 

N I E D A N O W O, pow. Nidzica Muzeum Mazurskie w Olsztynie 

Badania prowadziła mgr Romualda Ziemilska-Odojowa, finansował 

WKZ w Olsz·tynie. 
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Badania prowadzi. od roku 1959 Muzeum Mazurskie. W związku 

z występowaniem na powierzchni cmentarzyska skupisk kamieni, mimo 

t'~blic ostrzegawczych cmentarzysko ulega systematycznej de'łł ..J.s tacji 

przez okoliczną ludność. Z tego powodu badania mają charakter prac 

ratowniczych. Dotychczas ·przebadano 60 arów, wyeksplorowano 463 po

chówki ciałopalne, 5 _POchówków szkieletowych oraz 4 pqchówki · zbiorowe 

pod kurhanami. Na znacznie zdewastowanej powierzchni cmentarzyska 

odkryto szereg ciekawych kamiennych form nagrobków takich ~at: różno

rodn~J>ruki ~ krę~i i stelle.. Dotychcząsowe ramy chronologiczne 

badanego obiektu zamykaj ą si~ w okresie późnolateńskim i rzymskim. 
. . 

Wyniki tegorocznych badań pozwoliły uchwycić południowo- wscho

dni zasięg cmentarzyska. · Wy~ksplorowano 42 zespoły grobowe, w tym 

2 kurhany oraz jeden grób szkieletovzy . Na uwagę zasługuje dobrze 

zachowana konstrukcja ~amienna j ednego z kurhanów. Na podstawie ana

logii można będzie zrekonstruować szczątkowo zachowane pozostałe 

kurhany. 

Do nowych zjawisk kult urowych na badanym ·obiekcie zaliczyć 

należy odsłonięte w bieżącym sezoni e bruki kamienne z obstawami 

bez śladów pochówków. Materiał zabytkowy to przede wszystki m cerami

ka grobowa oraz mniej licznie występujące na krańcach cmentar zyska 

wyposażenie grobowe. Wyposażenie t o ma charakter jednoli ty poświad-
' 

czający wcześniejsze już wni oski odnośnie kobiecego charakteru cmen-
( 

tarzyska. Nie ulaga zmi anie dotychczasowa chronologia badanego obiek~· . 

tu. Najwcześniejszymi formami grobów są zbiorowe pochówki c iałopal-

ne pod kurhanami, które można datować na początek II wieku p.n . e . 

Badany obiekt w Niedanowie zasługuj e w pełni na kontynuacj ę 

i ukończenie- badań oraz monograficzne opracowanie materiałów. Dalsze 

badania· planuje w roku 1968 Muzeum Mazurskie. 
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O Ł T A R Z E - G O Ł A C Z E, 

pow. Ostrów Mazowiecka 

O T A L ł Ż K A, pow. Grójec· 

O T Ł O C Z Y N, pow. Aleksandrów 

patrz brąz 

patrz okres wpływów rzymskich 

Konserwator Zabytków Archeo-, 
logicznych w Bydgoszczy 

Badania prowadził dr Bonifacy Zielonka, finansował WKZ w 

Bydgoszczy i Zakład Antropolosii UMK w Toruniu. 

Na lewej krawędzi rozległej doliny Wiały, między Ciechocinkiem 

a Toruniem leży wieś Otłoczyn, gdzie na wąskim pasie o długości 400m 

stwierdzono istnienie osadnictwa z okresu późnolateńskiego i rzymskie

go oraz dwa cmentarzyska z obu okresów z grobami ciałopalnymi i szkie

letowymi, z typowym dla tych okresów wyposażeniem grobowym w postaci 

ceramiki 'rodzimej i importowanej, ozdób i broni oraz monety Heliaga

bala l 218-222/. Na jednym z tych cmentarzysk istnieje obecnie 

cmentarz współczesny. 

Kontynuująe prace wykopaliskowe na cmentarzysku późnolateńskim 

odkryto na wydmie piaszczystej częściowo zniszczone cmentarzysko 

z przełomu XII-XIII w. z 40 grobami szkieletowymi. Wyposażenie grobów 

nie różni się od wielu znanych cmentarzysk kujawskich. Zmarli leżeli 

głowami ku zachodowi na głę~okości od JO do 70 cm od obecnej powierz

chni. W skład wyposażenia grobowego wchodzą kabłączki skroniowe 

średnich i dużych rozmiarów, pełno i puste, pierścionki, noże, krze

siwa ramowe, oraz paciorki szklane, tudzież z białawej ma~y. Na czasz

ce jednego z grobów kobiecych znajdowało się kawałek skórzanej opaski 
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z przypięt~i ciasno obok siebie pięciu kabłączkami, oraz spory 

pukiel kasztanowatych włosów warkocza. 

Inwentarz grobowy z opisanego cmentarzyska przekazano Muzeum 

w Toruniu, a materiał kostny Zakładowi Antropologii w _Toruniu. 

Na szczególną uwagz zasługuje fakt istnienia na Kujawach cmen

tarzysk wczesnośredniowiecznych na stanowiskach obejmujących- wcześ

niejsze cmentarzyska i sięgające aż do neolitu włącznie. Tę ciągłość 

osadniczą stwierdzono na wielu stanowiskach kujawskich, np. Lachmi

rowice na.Al Gopłem, Boadenowo i Adolfin nad Bachorzą, Dobre, Sędzin, 

Siniarzewo 1 Kobielice oraz Inowrocław. O ciągłośc_i tej świadczą 

także wyniki badań kraniologicznych oraz zjawiska natury wierzenio

wej i rytuału pogrzebowego. 

P A J E W O - S Z ~ E L I C E, 

pow. Ciechanów 

Zespół Badań nad Polskim 

Sredniowieczem UW i Pll 

Badania prowadziła mgr Barbara Chomentowska 1 finansował VIKZ 

w Warszawie. 

Badania o charakterze ratowniczym objęły teren zniszczony, sta

nowiący część nieużytku na obszarze około 4 arów. Odsłonięto . 17 gro

bów ciałopalnych oraz 7 jam o nieokreślonym charakterze. 

Ogółem na 17 grobów było 13 grobów jamowych i 4 popielnicowe, 

w tym jeden bez szczątków stosu. W 11 grobach znaleziono przedmioty 

metalowe. W tym 6 fibul żelaznych, 3 fibule brązowe, l klucz brązowy, 

l klucz żelazny, 4 klamry do pasa, l grot oszczepu, oprócz tego 

4 przęśliki, l ciężarek tkacki, 2 paciorki gliniane. Z warstwy ornej 

pochodzą nożyk sierpikowaty, tuleja żelazna, klamra żelazna. 

Na podstawie tegorocznych zabytków metalowych można wstępnie 
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określi6 chronologię stanowiska na późny okres lateński i wczesny 

okres rzymski. 

P I W O N I C E, pow. ·Kalisz · patrz okres wpływów rzymskich 

P O D W I E S K, pow. Chełmno Muzeum Okręgowe w Toruniu 

Badania prowadził J~uariusz Janikowski, w okresie od 2J.VII 

do . 5.IX. _l967 r., finansował YffiZ w Bydgoszczy. 

Tegoroczne badania ratownicz-e na stan. 2 były kontynuacją 

dorocznych prac podjętych w roku 1964. 

Z badań uprzednich lat uzyskano materiał z J47 grobów ciało

palnych roboczo datowanych na środkowy i późny okres lateński. Łącznie 

z sezonem tegorocznym o~to 444 groby. 

W tegorocznym sezonie wykopaliskowym przebadany został teren 

o powierzchni 5 arów gdzie ~tąpiło 97 grobów. Wśród odkrytych gro

bów - 95 było ciałopalnych a 2 groby szkieletowe. Głębokość zalegania 

grobów wahała się w granicach od JO do 240 cm. Wśród tegorocznych 

odkrytych grobów - 44 posiadały kamienne nagrobk~ /stele/, 20 gro

bów posiadało ślad po nagrobkach, około 28 nie posiadało ~adnych 

oznaczeń oraz 5 grobów było częściowo lub prawie całkowicie zniszczo-

nych. Pośród odkrytych stel znaczna ich częś6 posiad~ła jedną lub . . 

dwie strony gładzone. W formie stel przewa~ał kształt trójkąta. 

Wśród odkrytych grobów 40 było czysto popielnicowych, około 45 

jamowych, około 5 popielnicowo-jamowych, 2 groby szkieletowe 

oraz 5 zniszczonych, u których trudno było z całą pewnością wy~ó~niń ' 

formę obrządku pogrzebowego. 
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W cerąmice na czoło wysuwają się naczynia jednouche z brzuś

cem w :formie odwrócoenj gruszki, krótką zwężającą się szyjką i wy

giętym na zewnątrz krawędzią wylewu. Dalej występują garnkl. j a jowate 

. czasem z dw9ma uszkami pod krawędzią, misy z kraw~dzią. wylewu zagię

tą do wewnątrz oraz typowe kubki z jednym uchem. Nielicznie spótyka 

się garnki jajowate o chropowatej powierzchni. Zdobnictwo należy · 

do rzadkości, a o ile występuje to w posfaci . dookolnych linii lub 

zygzaków, albo kilku wypustków znamionuj~cych Uszko. 

W tym roku odkryto około 100· zab~tków metalowych. Najwięcej spo· 

tyka się :fibul, a wśród nich :fibule z łukowatym lub prawie prostokąt

nym kabłąkiem i górną cięciwą, smukłe :fibule z kabłąkiem zgiętym 

na obu końcach pod kątem · ostrym. Szczególnie bogato reprezentowąne 

są zapinki z trójkątnym kabłąkiem, tworzącym na końcu rodzaj podpór-· 

ki dla sprężyny oraz duże żelazne zapinki z wygiętym kabłąkiem z 

górną lub dolną ci~ciwą. Odkryto również sporą ilość żelaznych taś

mowatych klamer do pasa z końcami odgiętymi na tę samą stronę /jed

noczołowe/ oraz klamer z zawiasmni. Powierzchnia klamer jest nie

kiedy zdobiona. Wśród broni najczęściej spotyka się smukłe groty 

oszczepów i włóczni. Odkryto jeden miecz obosieczny. 

P O L A N Y, pow. ·Radom patrz wcżesne śreflniowiecae 

P R A D Z E VI, pow. Pajęczno patrz, okres halsztacki 

P R A N D O C I N, pow. Miechów . patrz wczesne średniowiecze 
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P R U S Z C Z G D A !f S K I, Muzeum Archeologiczne w 

pow. Gdańsk Gdai1sku 

Badania prowadził mgr Mirosław Pietrzak, w czasie od 2J.V do 

28.VII i od 18.IX do 18.X, finansował - V.'KZ w Gd8lisku. 

Cmentarzysko odkryto przypadkowo. Położone jest ono przy 

ul. ~wierez~wskiego 4, na nieznaczaj wyniosłości /11 m n.p.m./, 

w miejscu wysypiska śmieci. Przypuszcza się, że do czasu odkrycia, 

zniszczono około 200 - 300 grobów. 

Pracami objęto obszar 5,5 ara, na którym wyeksplorowano 21.6 

grobów, w tym 163 ciałopalnych /100 popielnicowych i 8J jamowe/ 

oraz JJ szkieletowe /w tym jeden~ z wczesnej epoki brązu/. 

Na podatawie dotychczas uzyskanęgo materiału zabytkowego, głó

wnie za~ na podatawie typów zapinek, cmentarzysko można datować - od 

okresu p6źnolateńakiego, a nawet środkowolateńskiego aż do początków 
l 

III w. n.e. Groby ciałopalne przypadają na okres p6źno1ateński, z 

wyjątkiem kilku ~rodkowolateńskich oraz jednego - z okresu B2 Egger

sa. Natomiast groby szkieletowe są późniejsze i mieszcżą się w ra

mach chronologicznych B2 Eggersa z wyjątkiem 2 grobów z III w. n.e./ 

VI jednym - 2 zapinki brązowe kuszowata z podwini~tą nóżką, w drugim -

zapinka brązowa z potrójnym grzebykiem./. 

Z materiału zabytkowego należy wymienić kilkadziesiąt zapinek 

brązowych i żelaznych, takież klamry, sprzączki do pasa / groby szkie

letowe/, bransolety brązowe, l naszyjnik brązov~, 4 kolie z paciorków 

bursztynowych i szklanych, szpil~ i igły z brązu, kilka kompletnych 

zespołów wyposażenia wojowników /umba, groty, toki, ob 1cia tarczy, 

okuci a pochwy mieczy, miecze i i1n1e/, żelazna siekierka oraz l wisio

rek beczułkowaty ze złota. 
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~~ter~ał ceramiczny. reprezentują duże naczynie czernione o 

facetcwanych brzegach, zdobione niekiedy meandrem lub nakładanymi 

guzami, kubki oraz niewielkie naczynia bez uch o brzegach l~cetowa

nych. 

Prawie wszystkie~roby szkieletowe były wkopane między groby 

ciałopalne, uszkadzając je tym samym lub nawet niezcząc. 

Ponadto na cmentarzysku odkryto: 2 zespoły z wczesnego okresu 

epoki brązu /2 szpile brązowe i 4 naczynia gliniane/ i l grób azkie

leto~_/2 naczyn~a gliniane w tym jedno o . ośmiu nóżkach, naszyjnik · 

ze 126 paciorków płaskich koloru ceglastego, praw?opodobnie z ~upku/. 

W kilku grobach szkieletowych kości czaszek są bardzo dobrze 

zachowane, umożliwi to w · przyszłości przeprowa~zenie badań antr~po

metrycznych. 

Dalsze prace na stanowisku zaplanowano na rok przyszły.. 

P R Z Y G Ł 0 W - M U R O W A

N I E C 

Muzeum w Tomaszowie Mazowiec-

kim. 

.Badania prowadził mgr Marcin Gąsior, finansował V1KZ w Łodzi. 

Stanowisko tm z uwagi na mający powsta6 na tym terenie /doli-
' 

na Pilicy/ zalew, · badane było ratowniczo. W trakcie dwutygodniowych 

bad8ń odkryt'a została osada otwarta, datowana przy pomocy materiału 

ceramicznego na okres późnolateński. 

W wykopach o łącznej powierzchni 225 m2 nie udało się znalei6 

ciągłej warstwy kulturowej, natomiast pod warstwą ziemi ornej /25 -

.35 cm/ zawierającej du~ą iloś6 drobnego materiału ceramicznego, 

odsłonięte zostały ślady pięciu jam. Kształt wszystkich jam był 

owalny, wymiary z ni~iw~lkimi odchyleniami jednakowe: 1,20 x 0,80 m 
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glębokośó.". od 0,60 do o,ao m. Sladów konstrukcji drewnianych, dołków 

slupow;ych nie stwierdzono, natomiast w wypełniakach jam poza materia

łem ceramicznym wystąpiły węgle drzewne. 

Material ceramiczny pochodzący z ziemi ornej i z wypełniska 

jak jest. identyczny. W większości są to niezdobione fragmenty brzuś

ców naczyń grubościennych; o chropowaconej powierzchni zewnętrznej 

i brznatno-brązowej brawie, a także fragmenty czarne, dobrze wygła

dzone. Brzegi naczyń wychylone na zewnątrz, zgrubiałe i facetowate; ' 

kilka zachowanych uszek posiada charakterystyczne zwętenie w środku. 

Sądząc po niewielkiej . ilości materiału ceramicznego i braku 

jakichkolwiek zabytków metalowych, była to niewielka osada zamieszki

wana przez ~ótki okres czasu~ Brak w sąsiedztwie osady gruntów na

dających się pod uprawę pozwala przypuszcza6, te jej mieszkańcy 

mogli utrzymywać się z rybactwa i łowiectwa. 

R Y B I T W Y, pow. Inowroclaw patrz okres halsztacki 

SAN D OM I ER Z -Krakówka patrz neolit 

S M A R D Z E W I C E - Kolonia Muzeum w Radomiu 

pow. Opoczno 

Badania prowadził mgr Wojciech Twardowski, finansowal WKZ w 

Kielcach. 

Badania ratownicze na stanowisku WSiała Góra", osada z okresu 

późnolateńskiego. W znacznej części zniszczona zmianami koryta Pilicy. 



- 14'5 -

Zachował si~ niewielki obszar osady - ślady jam w obwarowanej skar

pie rzeki. 

Przebadano obszar 2 arów. Pod grubą warstwą ziemi, k\.óra spły

nęła z wysokich wzgórz doliny Pilicy natrafiono na kilka niewielkich 

jam i fragment płytkiego rowu. Uzyskane zabytki to ceramika i frag

ment przedmiotu brązowego. Badania będą kontynuowane ~ należy zba

dać przebieg rowu i do końca przekopać zagrożony teren w pobliżu 

skarpy. 

S O P I E S Z Y N, pow. Wejherowo Państwowe Muzeum Archeologicz

ne w Warszawie 

Badania prowadziła ~ Halina Różańska, w okresie od 19 do 

~l.VIII, finansowało PMA w Warszawie. 

Prace na cmentarzpaku /st. 1/ wszczęto w celu uzyskania do 

ekspozycji typowych dla kultury pomorskiej materiałów obejmujących 

zarówno konstrukcje grobów jak również ich wyposażenie. 

Cmentarzysko położone jest na piaszczyst~ wzniesieniu, teren 

znajduje się częściowo pod uprawą, częściowo zaś pełni rolę piaśnicy, 

w związku z tym stanowisko narażone było na systematyczne niszczenie. 

Właścicielem pola jest jest Jen Stobbe, miejscowy rolnik. 

Tegoroczne badania PMA miały charakter dorywczy, trwały tylko 

10 dni; ogryniczono się wyłącznie do trzech rowów zwiadowczych o szer~ 

-kości l m i długości J5,45 i 50 m, oddalonych od siebie o l i 5 m. 

Szurfy sytuowano w południowej partii wzniesienia, najbliżej miejsca 

wybierania piasku. W wyniku podjętych prac odsłonięto dwa groby 

skrzynkowe /nr l i 2/, bruk kamienny oraz nieokreślone skupisko 

kamienie /być może pozostałość po wyeksplorowanym kiedyś grobie/. 
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W grobie nr l zanotowano 6 popielnic ustawionych ściśle obok 

siebie, wśród nich jedną twarzową o plastycznym zarysue twarzy. 

1N grObie nr 2 stały 2 popielnice. Formy naczyń typowe są 

dla wczesnego i środkowego okresu lateńskiego /400 - 125 p.n.e./. 

Groby sytuowane były w odległości ok. 5 m od siebie. 

Wspomniany br.uk kamfenny· w rzucie pożiom;ym posiadał zarys 

trójkąta o nieregularnej linii boków wynoszących 5,5 x 4 x 4 m. 

Kamienie różnej wielkości ułożone były w trzy warstwy. Nie stwier

dzono śladów działalności ognia, nie zanotowano także obecności 

jakichkolwiek zabytków. 

Dalszych badań stanowiska nie przewiduje się. 

T O M I C E, pow. Dziertoniów 

WARSZAWA-NATOLIN 

W I C I N, pow. Lubeko 

W I E L I C Z K A, pow. Kraków . 

patrz neolit 

patrz średniowiecze 

patrz okres halsztacki 

Muzeum Żup Krakowskich w 

Wieliczce 

Badania prowadził Kazimierz Reguła, w czerwcu i w lipcu 1967 r., 

finansowało Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. 

Prace były kontynuacją badań z lat poprzednich na stanowisku 

xr. 
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Cztery wykopy o l~czne~ powierzchni 50 m2 zlokalizowane zosta

ły w ogrodzie ob. ob. XÓlasy i Otowekiego u zbiegu ulic Narutowi

cza i Mickiewicza. We wszystkich wykopach pod 50 - 90 cm warstw~ 

przemieszanej ziemi wys~piła waratwa kultarowa erebości od 70 -

80 om. Zawierała ona dute ilości cer~miki ręcznej lepionej g~bo 

i cienkościenne~ z domieezk4 minera~ i bez domieszki, sk~rUpy 

pochodz~oe z naczyń grafitowych oraz kawałki polepy, węgli drzew

nych i kości zwierzęcych. W jednym z wykopów natrafiono na b~zow~ 

zapinkę silnie profilowan~ z uszkodzon~ pochewk~. 

Panadto odkr.yto sześ4 jam o bliżej nieokreślonej funkcji, 

które posiadały kształt owalny o średnicy od 40· - 140 om i pros

tokątny o wym. cę 70 :x 90 om. Jedna z nich zawierała opróos cera

miki, polepy i kamieni a_mulet z przewierconym otwo~m wykonany 

11 kła niedłwiedzia. W profilu obiekty te wypłacały stt na gł~-:>o

kości od 166 - 185 cm i posiadały płaskie dna. 

Oprócz omawianych jam natrafiono także na małe skupisko aurow

os grafitowego i dwa paleniska. Pierwsze owalne palenisko o śred

n.ioy 127 om pojawiło się na głębokości 16o cm. ~ypełnisko jego sta

nowiła ciemno-brunatna ziemia, w której tkwiły kamienie piaskowe, 

kawałki polepy i kości awiersęoe. Drugie również owalne paleniSko, 

odsłonięte na głębokości 144 cm miało znacznie ~ejeze rozmiary. 

W przeciwieństwie do poprzedniego, wypełnione było wylqcznie 

przepale~ glin~, węglami drzewnymi oraz nielicznymi ułamki cert

miki. Falenisko to posiadało pł~ekie dno zanikaj,oe na głębokości 

176 om • 
• 

Mate _riał uzyskany z tegorocznych badań, ceramika grafitowa 

zdobiona ornamentem grzebykowym oraz zapinka typu 68 Alngrena 

wyznaczaj~ względnie . dokłednie chronologię odkrytych obiektów. 

których utytkowanie przypada na okres od I w. p.n.e. do I w. n.e. 
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W' Y M J.." S Ł O W , pow • S tara

ohowio e 

Muzeum Archeologiczne w 

Krakowie 

Badania prowadziła mgr R6f;a Mycielaka, finansowało - Muzeu •·· 

Archeologiczne w Krakowie. 

Prace na stanowieku l w Wymysłewie miały charakter badań 

s~stematycznyoh i stanowiły kontynuację wykopalisk prowadzonych 

tutaj w roku ubiegłym. Celem badań było dalsze rozpoznanie osady 

oraz uchwycenie jej zasięgu. Wytyczono 10 wykopów o charakterze 

sondażowym (2 x 5 m), na podstawie których ustalono, ż e osada zajm~ 

wała w przybliżeniu teren o ~owierzchni okoł~ 5 arów. Na obszarze 

tym stwierdzono występowanie warstwy kulturowej z duż~ ilością 

ceramiki, grudkami żużlu, koś~mi zwierzęcymi oraz z niezbyt licz

nymi grudkami polepy i węgielkami drzewnymi. 

Od~yto 1 przebadano 7 jam typu gospodarczego. Materiał cera

miczny, pochodzący nar6wno z jam jak 1 z warstwy kaltarowej, re

prezentuje w znacznej mierze typowe formy naczyń kalt ary przewor

skiej z okresa póino lateńskiego i ewentualnie z wczesnego okresu 

rzymskiego. S~ to przede wszystkim fragmenty naczyń grubościennych, 

, o brzegach zgrubiałych, niekiedy facetowanych a powierzchniach 

zewnętrznych przeważnie charakterystycznie schropowaconych (z wy

j~tkiem części przybrzeżne~ naczynia). Mniej liczne s~ natomiast 

fragmenty naczyń cienkościennych, gładkich, barwy czarnej. Na wyrói· 

nienie zasługuje duży fragment naczynia "sitowatego" z otworem 

w dnie. Prócz tego znaleziono przęśliki, fragment o3elki kamien

nej i kamienny rozcieracz. W pozostałej części materiału ceramicz

nego wyróżniono po kilka ~łamków: ceramiki póino rzymskiej, cerami

ki wczesnośredniowiecznej 1 naczyń kultury grobów kloszowych. Te 

ostatnie po~hodzą najprawdopodobniej z cmentarzyska zniszczonego 
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przez p6ini~jsze osadnictwo kultury przeworekiej. Pifi grobów 

kultury grobów kloszowJch, silnie zniszczonJoh przez orkę, odirf

to w tya roku na południowo-wschodnim skraju osady. 
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R Z Y M S K I C H 

===================================== 
==================================== 

B A R Y C Z .K R. Z J. S z-
K. U W I C E,. pow. Kraków 

B I E Ż A N 0 W - Dro:tdżo

wnia, pow. Kraków 

B N I N, pow. Srem 

patrz . neolit 

patrz okres lateński 

patrz brąz 
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B R UL I N·- KOSKI, pow. 

Ostrów Mazowiecka 

Zespół Badań nad Folakim §re -

dniowieczem UW i .PW 

Badania prowadził dr Andr"zej KeiDpiaty w okresie 5-.IX - 25.IX, 

finansował V~ . w Warszawie • 
.• ' 

Miały one .charakter ratownic~y. 

Przebadano 1,25 ara wzdłut . wschodniej krawędz~ piaśnicy, w któ

!I'ej ~lokalizo~ane l:iyitpcmentarzyako z późnego, okresu rzymskiego, 

badane w ~atac}l ·: l956 ;.. .. 1961. Rezultat tegorocznych badań był jed

nak negatyw.ny. Odkryto. tyl~o 22 jamy _nowotytnej chronologii, nie 
. ' ' · . . ' 

nat.rafiono natom~aa~ na 9.blekty ·z okr~au rzymskiego. Dlatego uzna

no, te w ten epoęób został definitywnie ustalony także wschodni 
' . . . 

zasięg cmentarz~ i nie p~etullije się dalszych bad~ń na tym stano ... 
. .·. . r 

wisku. 
. ··.· 

·~ . ' 

B Y. C H O W o, pow. Millcz 

C H E Ł M, pow. Bochnia · 

. '· 

C Z A R N O C I N, pow. Łódź 

l . 

pa~rz brąz '. 

,. < 

patrz średniowiecze 

Muzeum Archeologiczne i Etno

graficzne w Łodzi 

Badania prowadziła mgr Eleonora Kaszewska, w okresie ód 15.VIII 

do 29.VIII, finansowal WKZ w Łodzi. 

Badane stanowisko jest cmentarzyskiem grupy przeworskiej kul-
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tury wenedzkiej z okresu rzymskiego niszczonym już od okresu mię

dzywojennego przez wybieranie piasku. Piaśnica leży w paśmie zale

sionych wydm, przy drodze z Czarnocina do Tychowa. 

W momencie rozpoczęcia badań wydma była zniwelowana prawie 

w 2/J powierzchni. W miejsca~h, gdzie nie było wykopów nowożytnych, 

pod warstwą nawianego piasku znajdowała się próchnica powstała po 

okresie użytkowania cmentarzyska, a pod nią, na glębokośvi 8-15 cm 

występowały ·groby ciałopalne. 

Zbadano przestrzeń o powierzc.hni 9, 5 ara, odkrywając 11 grobów, 

w tym 5 zniszc~onych i 2 uszkodzone. Wśród zespołów dobrze zacho

wanych znajdują się 2·groby męskie wyposażone w broń, ·narzędzia i 

naczynia, niektóre bogato zdo~ione, oraz grób kobiecy wyposażony 

w ceramikę i igłę żelazną. Jeden ż grobów zawierał prawdopodobnie 

szczątki dziecka; 'przepalone k?ści zsypane były do nielego czernio

nego naczynia na nóżce; obok leżało ręcznie lepione naczynie, przy

pominające kształtem toczone • 
• 

'w zespołach zniszczonych interesujący jest grób 2, w którym 

znaleziono dwie fibule żelazne z taśmowatym kabłąkiem. Jedna z nich 

posiada masywny grzybek na główce. Ponadto w luźnej ziemi występowa

ły fragmenty naczyń i ~zęść głowni miecza z podwójną strudziną. 

Chronologię cmentarzyska na podstawie elementów uzbrojenia i 

fibul można ustalić na II - III w. n. e. 

C E C E L E, pow. Siemiatycze 
.· 

Konserwator Zabytków Archeo

logicznych w Białymstoku 

Badania prowadził mgr Jan Jaskanis, finansov·ał V:KZ w Białym

stoku. 

Prace by ly kontynuacją badari ratov.niczych cmentarzyska z i:,~o-
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bami płaskimi i .kllrhanowymi, położonego na gruntach wsi Cecele, 

w północnej i zachodniej jego partii, gdzie obj ęły wy.ł:ącznie groby 

płaskie. Ńa prżestrzim:i ca io25 m2 odkryto 111 grobów, zaw .LHają
cych gł~wnie pojedyziczę !'ochów ki · ciałopa~e.;.bezpopielnicowe. · 

W kilku . gr.ebach - zhajdo;,yały ' ~ię · dzi~cięce póch_ówki szki~letowe, ,orien-
. . . •, . . . . 

towane głowami na północ lub południe. Niektóre · JamY obstawione · 

były 'kamieni~. 

Poch6wki ·. 9iałopa~~ ~ieśbiły . się ,w ni~głębokic~ Jamach ksztail:

tu kolistego lub owalnego od ok. 0,5- m do 1,2 m~ Jamy wypełnione 
·: . . : . . .. · ' ·' . ... 'l . . . .'· . ·, • . 

były szczątk:w stosu z :l,lłamkaJilipalonych koąci /5a/J/ ·lub zawiera ... . ·.· . . ' . . .. ,.,.' . . ,. 

ły tylko c~yste uł8!1lki . kostne.~ bez ~palenizny, ~iekiedy · tylko z 
. . ' 

węgielkami /46%/ ~ . Groby . szkie.J,etowe oraz ciałopalne nie tworzyły 
~ . . . 

skupisk i były przemieszane. Wypoeażenie · poch6wk6w/65%/posiada blis-. 

ko połowie Wyłącznie jedynie ułamki ceramiki. Do najczęstezy_ch ele-
' ' 

ment6w wyposażenia należa~y zapinki, ceramika oraz fragmenty znisz .. 

· czonych w ogniu grzebieni oreŻ szklanych paciorków. Wystąpiły też 

sprzączki do pasa, szpile, igły, przęśliki. Vł trzech pochÓwkach 

natrafiono na kości· zwierzęce, w jednym zaś na pestkę owocu. zapin

ki reprezentowane są przez formy kuszowate wyłącznie z dolnymi 

cięciwami i podwiniętymi nóżkami oraz przez egzemplarze ód nich 

pochodne z pochewką . trójkątną i prostokątną, niekiedy zakończoną 

gUZikiem. Szpile reprezentują jeden typ laseczkowatych ze skręconym 

śrubowo trzonkiem. 

Badeną .częś6 cmentarzyska detowa6 można na późny okres rzymski 

- drugą - połowę III i na IV w. n. e. 

Pod względem przynależności kulturowej uzyskany materiał wy

kazuje cechy kultury wenedzkiej z terenów Mazowsza i wschodniego 

Pomorza. 
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C Z ~ S T O C H O W A - patrz brąz 

Wyczerpy Dolne 

D A N I E c, pow. Opole Muzeum Sląska Opolaki ego 

Badania prowadziła mgr Lucyna Szadkowaka, finansowało Muzeum 

Sląska Opolskiego. 

Badania osady z okresu wpływów rzymskich w Dańcu /st.6/ były 

kontynuacją prac prowadŻonych tu od 1962 r .• W bie~ącym sezonie 

wyeksplorowano 2 wykopy o łąc~nej ~owierzchni 50m2• Odkryto ślady 
budynku typu półziemianko~ego · o ~onstrukcji słupowej oraz dwie jamy. 

Budyne.k nie rótnił się zasadni~żo od · tego typu. obiektów odsłonię

tych w roku 1962. O jego prawdopod~bnie mieszkalnym chax*kterze 

świadczy obecność _ palenisk. Jamy - funkcjonalnie nieokreślone miały 

l w rzucie poziomym/ kształt w przybli~ęniu prostokątny o wymiarach 

4,60 m x 4,20 m. Ich wypełniska tworzyła ciemnobrunatna ziemia w 

której zalegały nieliczne fragmenty ceramiki, polepy, ~u~el i spo

radyczne kości zwierzęce. 

Stosunkowo najliczniejszą grupę zabytków z Deńca stanowią ułam

ki polepy i ceramika, która nawiązuje do form młodszego okresu 

rzymskiego. Ogólni e można stwierdzić, iż używano przewa~nie dużych 

grubościennych naczyń brunatnych, lepionych, o powierzchni szorst

kiej lub chropowatej i w mniejszym znacznie stopniu naczyń cmenko

ściennych, gładkich czarnych lub brunatnych. 

Na stanowisko hutnic~ne /7/ w Dańcu natrafiono dzi ęki źró

dłom narracyjnym. W roku 1962 wykonano tu rów zwiadowczy, który po

zostawiono do czasu przeprowadzenia badań geofizycznych. Z uwagi na 

du~e trudności w ich realizowaniu, nie udało si ę dotychczas dokładnie 
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ustalić zasięgu terytorialnego obiektu. Hów, z uwagi na bezpieczeńsh 

wo /przecina mi uczęszczane wzniesieni e/ został zasypany • 

Badania sonda~owe na północno-wschodnim zboczu wzniesienia 

doporowadziły do odsłonięcia na gł. 25 m jednego paleniska. W rzu

vie poziomym miało ono kształt prostokątny o wymiarach _1,40 x· 1,20 m, 

w przekroju - kształt nieckowaty. Dno spoczywało na gł· . o, 50 m. 

W warstwie kulturowej wykopu, natrafiono na nieliczne ułamki cera~ 

miki. . ..Cerilllli.ka zarówno z paleniska jak i warstwy kulturowej wyda

je siQ należeć do młodszego okresu rzymskiego. 

D i B N I C A, pow. •rrzebnica 

D O B R O P O L, pow. Kamień 

Pomorski 

DRZEWICZ NOWY, 

pow. Grodzisk Mazowiecki 

patrz brąz · 

patrz wczesne · średniowiecze 

Konserwator Zabytków Archeolo

gicznych w.warszawskiego 

Badania prowadził mgr Stefan Woyda, finansował WKZ w ~arszawie. 

W maju br. odkryty został przypadkowo przez chłopców w wieku 

szkolnym skarb monet rzymskich. Skarb znaleziono na podmokłej , 

zalewowej łące, 20 m ód koryta rzeki Pisi. 

W ciągu kilku dni odkryte monety uległy znacznemu rozprosze-. 

niu, dostając się w ręce prawie wszy~tkich chłopców ze wsi Drzewicz 

Nowy i Or yszew. Akcja ratowania skarbu podjęta w 4 dni od chwili 
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jego blkrycia pr'zyniosła pov,odzenie. Odzyskano poncd C.OO denarÓ\'1 

a v1 miejscu odkryci~ przeprov1adzono badania wykopaliskowe. ł wy

niku badań odkryto da'lsze monety, w ·tym wiele in situ, oraz zło

ty wisiorek. Stwierdzono, że monety zostały złożone bardzo plyt-

• ko, tuż pod powierzchnią, b_ezpośrednio do ziemi bez opakowania. 

La,cznie ze skarbu z D~zew~cża_ Nowego odżysk~mo 1087 denarów. 

Sądzimy, że zawierał on nie więcej ·jak 1250 - 1300 monet. 

Skład emisyjny skarbu jest typowy dla tego rodzaju zespo2:6w 

z terenu Polski. Najstarszymi sa, _monety Wespazjana, najmlodszymi 

Septimiusza Sewera. Najwięcej jest emisji Hadriana, Antonina Piuaa 

Faustyny i Marka Aureliu~za. 

D Z I • K A N O W I C E, 

pow.Kazimierza Wielka . 

, 
G D O W, · pow. Myślenie&· 

~t!trz ·neolit 

Mu~eum Żup Krakowskich 

w Wieliczce 

Badania prowadzH mgr Kazimierz Reguła, finansowało Muzeum 

Żup Krakowskich w Wie~icŻce~ 

Badania na at. II byly -kontynuacją prac zapocze,tkowanych w 
·' . 

1966 r. Stanowisko znajduje się na ' p<taskiej cyplowatej terasie le

wego brzegu Raby. Przebada~o :teren .. ·o ;ow. 100 m2• Pod 20 cm warat

wą humusu stw~erdzono bogat8,' -.w ceramikę warstwę kulturo\lą o mio.ż

szości ca 40 cm, dwa bruki kamienne, prostoko.tns. jamę-chatę, 28 

śladów po słupach rozmieszczonych wokód: tych obiektów oraz dwa 

skupiska _ceramiki i kamieni. 

Bruki kamienne pojawiły się na głębokości od 36-57 cm poniżej 
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pov1ierzchni ziemi w bliskiej . oJ siebie odległ:oścf~ Pieri'lszy 

zbudowany z gęsto ułożonych kamieni piasko\vcowych, posin'inł w 

przybliżeniu ovmlny kształt o wym. 4,80 x 4,20 m, drugi nato

miast składał się z k~lku skupisk kamieni ułożonych w formie 

prostokąta o wym . 5 x 2 m. W pobliżu bruków oraz p!>d. '~arstwą_ 

kamieni natrafiono na okro,głe ślady 25 jam słupowych o śre.dnicy 

ca 25-45 cm, wkopanych w calec do głębokości 68-85 cm. 
Z warstwy zalegajqcej bezpośrednio nad brukiem oraz z jeg o 

powierzchni zeJrano duże ilości ceramiki ręcznie lepionej i to-

czonej na kole, dwustożkowy glini any przęślik, fragment silnie 

skorodowanego przedmiotu żelaznego, kawałki pol~py i węgli 

drzewnych. n północnej części jedneg o z bruków, przylegając nie

mal bezpośrednio do niego v;ystąpiła prostokątna jama ·O wym. 2',80 · 

X 1,70 m ze śladami słupÓW· W tl•zech narożnikach, palen i skiem i 

duża, i.lo~cią ceramiki t'oczonej na kole oraz ręcznie lepionej. 

Z ol!iektu tego, który niewątpliwie jest małą mieszkalną chatą 

nazienme,, pochodzi również pł aski zdobiony przęślik i Żelazny 

czworóboczn:y tłoczek. Należy też wspomnieć o dwóch uszkodzonych 

kamieniach żarnowych, z któr;ych jeden posiadaJ: w środku prosto

ko,tny otwór, fragment ach brzeg ów dużych naczy{1 zasobowych z kre

Z !:\ koloru ceg lasteg o oraz paru ni.ezidentyfikowanych siJ.nie 

zniszczonych prz.edmiotów Żelaznych. ·Odkr yte obiekty, na podsta

wie materialu c eramicznego, można datować na pÓ~ny okres rz;ymski 

ściślej zaś ria III i IV w. n.~. 

G 6 R Y ~ W I E T O K R Z Y S ~ I B 

/Cząstków, Nieczullee , Chybi c e i in./ 

Muzeum Archeologiczne 

·w Krako\de 

Badania prowadził dr KazirJJi erz Bielenin , finansovvało Muzeum 

Archeologic zne w Kr akowie . 
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Kontynuovmno systematyczne badania nad starożyto~-ru hutnic-

' twem żelaza w pół:nocno wschodnim rej oni e Gól• Swiętokrzyskich 

z okresu wpływów rzymskich. 

Qg§!!~QYL€!!.!-E zalega na północnJm zboczu Gór:y Chelmov.ej, poc;ir

dało ślady i pozostałości 156 hutniczych pieców dymarskich v1 

układzie tzw.· zorganizov1anym· dwucia,gowym. PraVJy ci::~g posiudad: 

w całości układ piątkowy /pię6 pieców w szeregu/. Cio,s lewy był 

w zasadzie układem czwórkowym, w którym znajdowały się cztery 

szeregi piątek pieców. 

~!~2~~!!Q~-§!~.!-1• Zbadane w całości piecowisko hutnicze posia

dało ślady 189 dymarskich pieców hutniczych. Jest to piecowisko 

tzw. zorganizowane o układzie dwóch równoległych cio,gów budowa

nych w szeregach piątek pieców. 

Odkryty w b~r. nowy typ ·piecowiska o układzie piątek pieców 

w szeregu jest · nowym elementem w ramach bad.ań nad starożytnym 

hutnictwem świętokrzyskim. Zestal on ujawniony w 12-tym roku 

prac jako 97 i 98 zbadane tu piecowisko hutnicze. 

E~~~~~~2~-~~~-1· Zarejestrowano nowe stanowisko osadnicze 

związane z hutnictwem Żelaza. Przeprowadzono .~stępne rozeznanie 

terenu. Materiał powierzchniowy - żużel Żelazisty występujący 

wspólnie z ceramiką okresu rzymskiego. 

~~~~~!!L12~!!!~~~. W rejonach śladów starożytnego hutnictv/a świę

tokrzyskiego wykonano w 1967 r. 3 loty badawcze w czasie których 

zostało wykonane 325 zdję6 fot. terenu z góry. Uzyskano obfity 

nowy materiał dokumentacyjny do dalszych badań tego rejonu. 

~~~~~!~-~Q~yt~~~Q~!:!!!!~-!!~\!_'!Y;y!2E~~-~~!~~~.! •lspólnie z ZespOł<!m 

Historii Polski ej Techniki Hutniczej · Zakł adu Historii !~auki i 

Techniki PAN przeprowadzono 3 doświadczalne wytopy Żelaza w pie

cach typu "kotlin)ca świętokrzyska" VI Słupi Il'O\'Jej. 

~~da!!!~-~~~-~~!!!!~!~~~-~~!~~~-~~E~!!Q~--~~G~!!!~!!1• Wspólnie z 
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Landesmuseum v1 Eisenstadt rozpoczęto badania nad hutnict ;·l em że

laza terenów Burgenlend. Zbadano dwa st anowiska żużla w Unter

pullendorf, gdzie stwierdzono dymarski piec hutniczy t ypu świę

tokrzyskiego oraz odkryto kopułowy piec hutniczy typu celtyc -

kiego. 

~~a~~!~g2a~_!_!~~~~!~~~~~~j~-~2~~~h_§!~~2~i§~_hg!~!~~~~h~ 
l 

W 1967 r. kontynuowano w północno wschodnim rejonie Gór Swię-

tokrzyskich rejestrację stanowisk żużla. Na terenach 14 miejsca~ 

wości zainwentaryzowano 42 nowe stanowiska hutnicze. Stanowiska 
. ' hutnictwe zelaza inwentaryzowane są na karcie inwentarzowej 

opracowanej w tym celu przez Dział Starożytnej Metalurgii Mu

zeum. Wzór tej karty inwentaryzacyjnej stanowisk hutnictwa że

laza podany został w dodatkowych informacjach, na końcu pu -

blikecji. 

K A S Z Y C E W I E L K I E 

povi. Trzebnica 

K I E T R Z, pow. Głubczyce 

/Stanowisko ll/ 

patrz okres halsztacki 

Katedra Archeologii Folski 

UJ 

Badania prowadził Piotr Kaczanowski, finansowała Katedra 

Archeologii · Polski, UJ. 

Badania ratownicze przeprowadzono na cmentarzysku z późne

go okresu wpływów rzymskich na stanowisku 11. Leży ono _na tere

nie cegielni nr 2 przy _ul. Gd:ubczyckiej, na lewym brzegu wyso

kiej terasy prawobrzeżnego dopływu Troi. Badania były kontynu

acją prac z lat ubiegłych. Przekopano obszar l ar a. 
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Natrafiono oprócz dośó du~ej ilości materiałćn lu~nJCh, na 

3 groby ciałopalne / sr oby 7, 8 i 9/. Jed En z nich b;ył niedu::,m 

grobem jamowym, pozostałe zaliczyć należy zapewne do grobów 

warstwovJych - zabytki wystąpiły w nich na przestrzeni ok. 2 :n2 

na dł. ok. 40-50 cm w dolnej warstwie humusu. l'riateriał kostny 

v1yste.pił w postaci drobnych i niezbyt licznych kanałków. Cerami

kę, w większości lepi on€', ręcznie, grubej roboty oraz mniej licz

ną, siwą, robiona, na kole, znaleziono róvmież jedynie drobne 

ułamki. Prócz tego natrafiono na stosunkowo dużą ilość stopów 

szkła, kilka małych ułamków zapinek żelaznych i brqzowych, frag

menty grzebieni, przęśliki i szereg bliżej nie określonych frag

mentów przedmiotów Żela~nych i brązowych. 

Wspomniany wyżej material należy przypuszczalnie datować, 

podob11ie jak znaleziska z lat ubiegłych, na IV wiek n.e. 

W odległości około 300 m na południe od stan. 11 przeprowa

dzono ratownicze badania, zniszcz.onej w .znacznym stopniu, dużej 

jamy neolitycznej. Oznaczono ją jako stanowisko 14. Jama w za

chowanej części sięgała do gł. 250 cm. W profilu posiadała 

kształt gruszkowaty, jej średnica w rzucie poziomym wynosił a ok. 

230 cm. W wypelnisku jamy znaleziono kilka ułamków ceramiki, za

pewne kultury amfor kulistych oraz lic,zne, duże fragmenty kości 

zwierzęcych. 

K I E T R Z, pow. Głubczyce patrz br0,z /stanor:isko 17, 

' K L A S Z T O R E K patrz Srednior1iecze 

pow. Kwidzyń 

/Wyspa Wschodnia/ 
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K L E S Z E W O, pow. Pultusk Konserwator Zabytków Arche

. ologicznych woj~ Warszaw

aki~go 

Badania prowadził mgr Stefan Woyda v1 okresie l.VII -2.IX, 

finansował WKZ w Warszawie. 

Kontynuowano prowadzone od 1964 roku badania cmentarzyska. 

W obszarze 9 arów wyeksplorowano 194 obiekty, w tym: 108 

grobów ciałopalnych datowanych na okres II wiek p.n.e. - IV 

wiek n.e., 2 groby szkieletowe z IV wieku n.e., 3 groby szkie

letowe z XII wieku n.e. i 81 jam .osadniczych kultury trzcini·ec

kiej. 

Wśród grobów ciał .opalnych przeważały formy jamowe. Odkryto 

jedynie 12 grobów popielnicowych. Wyposażenie grobów przecięt

ne. Wyróżnić można 2 groby późnolater'tskie. Jeden, w którym wo

kół popielnicy przykrytej misą stało 11 naczyń przystawkowych 

i drugi - jamowy - zawi~aja,cy żelazny miecz w pochwie i grot 

oszczepu. 

Bogatsze groby wczesnorzymskie zawierały fibule, klucze, 

meta1owe części skrzyneczek, okucia. przęśliki. W grobac~ 

rzymskich charakterystyczne były liczne grzebienie. W dwóch 

grobach szkieletowych z tego okresu znaleziono oprócz naczyń, 

fibul i sprzączek do pasa, łącznie 120 paciorków szklanych 

i bursztynowych. 

Odkryte po raz pierwszy, na badanym -terenie, wczesnośred-

niowieczne pochówki szkieletowe datować można na wiek XII. 

Obiekty osadnicze kultury t rzcinieckiej reprezentowały du

że, \~planie okrągłe lub owalne, w profilach nieckowate - jamy 

o bardzo jasnym wypałnisku z minimalną ilością ceramiki. 

Na cmentarzysku w Kleszewie zbadano juŻ pon:::d 300 grobów 
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z okresu II wiek p.n.e. - IV wiek n.e. Sądzić można, że w tym 

czasie cmentarzysko użytkowane było bez przerwy. Poza odkrytym 

w r.b. późnolateńskim grobem z broni~ Żaden z pozostałych gro

bów nie był w~posażony w przedmioty charakterystyczne dla po

chówków męskich. 

Ogólną liczbę grobów szacujemy na 500 - 600. Badania bę d~ 

kontynuowane. 

K O L O Z Ą B, pow. Płońsk Zakład Folskiego Atlasu Ar

cheologicznego IHKM PAN 

Badania prowadził dr Jerzy Pyr.gad:a, finansował IHJ{A! PAN. 

Osada i cmentarzysko z okresu późnolateńskiego i wpływów ., 
rzymskich w miejscowości Kołoząb bad~ne · są systematycznie od 

1961 roku. w roku bieżącym eksplorowano głównie peryferie zespo

łu osadniczego między osadą a cmentarzyskiem. Na zachodniej kra

wędzi osady odkryto nieregularny ~arya konstrukcji słupowej o po 

wierzchni ok. 25m2, słabo rysują~y się w warstwie kulturov:ej. 

Zachowały się ślady . po słupach konstrukcyjnych, które sięgały 

do 0,70 m głębokości. Odsłonięto także zespól trzech kamiennych 

palenisk o średnicy 1,5- 1,6 .m, lekko zagłębionych w calec, 

a także kilka jam z bardzo ubogim inwentarzem. 

Uzyskano głównie materiał ceramiczny, przede wszystkim 

wczesnorzymski /I-II w./, mniej liczny późnorzymski oraz spora

dycznie późnolateński. W obiekcie słupowym znaleziono również 

kilka kawałków szlaki. 

Na peryferiach cmentarzyska, w odległości 10 m od krawędzi 

osady, odkryto dwa j amowe groby ciał opalne nr nr. 362, 363 z mate• 

rial em pÓźnolateńskim, m. in. z zapinką typu H wg .Kostrz e v/ sk ie~; o 

Tegoroczne bada nia umożliwiły dokł adni e j s ze okr eś lenie s to· 

sunku przestrzennego o s ..-~dy do cment ar zysk o. . 
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KONI N Muzeum Zagłębia Koninskiego 

Badania prowadził mgr Andrzej Nowak, finansował WKZ · w 

Poznnniu. 

Badania . objęły trzy stanowiska: pierwsze,znane wcześniej 

z badań niemieckich i polskich okresu powojennego, polożona było 

w międzyrzeczu Warty i Powy• drugie, zlokalizowane w roku bieŻą• 

cym, znajdowad:o się na terenie prawobrzeżnego Konina /osiedle nr 

Vh trzecie natomiast na terenie starego· miasta Konina w r .ejonie 

ulic: Zamkowej, Placu Zamkowego, Westerplatte i Polskiego Czar

wenego Krzyża. 

Na podstawie uzyskanych materialów pierwsze dwa stanowiska · 

odnleść możem;y do okresu wpływów rzymskichł trzecie natpmiast 

wiązać należy ze schyłkiem · wczesnego średniowiecza i pÓźniejszy

mi okresami dziejów miasta Konina. 

Podczas prac na stanowisku pierwszym chodziło o sprawdzenie 

czy występują tu jeszcze jakieś groby i jakie jest ich powia1za

nie z pobli skq osndą. Na stanowisku drugim st arano . się ustalić 

chronologię i zasięg nowo zlokalizowanego obiektu. W trzecim wy

padku chodzid:o natomiast o odtworzenie pierwotnej topografii 

miasta i uzyskanie danych dotyczących chronologii i rozwoju osad

nictwa na terenie Konina. 

Na _stanowisku pierwszym stwierdzono występowanie warstwy 

kulturowej o miąższości 10 - 20 cm z nieviialką ilością ceramiki, 

które, wiązaÓ możemy z okresem wpływów rzymskich. Dane te pozwala

ją przyjąć istnienie osady, obok znanego już znacznie wcześniej 

cmentarzyska rzymskiego. 

Na stanowisku drugim zaś odkryto i przebadano groby jamowe 

i j·eden popielnicowy. Groby jamowe były ubogo wyposażone i zawie

rały obok ułamków naczyń, węgla drz~wnego także metalowe zabytki 

/dwa noze i jedną fibulę/. Grób popielnicowy natomiast wyposażony 
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był w nóż Żelazny, zapinkę i okucie wiadra drewnianego. Zebrany 

mat~riał pozwala zatem nowo odkryte cmentarzysko datowa6 na 

starszy podokres wpływów rzymskich. 

Na stanowisku trzecim, na podstawie uzyskanych danych 

ustalono, że obecny Plac Zamkowy stanowi część wzniesienia o 

wyra~nie zaznaczonych stokach, które w okresie wczesno6rednio

wiecznym nie były zasiedlone, a znajdujące się tu relikty osad

nicze spoczywaj~ na złożu wtórnym. Stwierdzono ponadto, że osad-
·, 

nictwo na terenie starego miąsta Konina rozwijać się zaczęło 

od XV wieku a szczególna jego intensyfikacja przypada na okres 

od XVII do XIX wieku. Prace te zatem wykluczają istnienie tu

taj wczesnośredniowiecznego grodu obronnego. 

K R A S I C Z Y N, pow. Przemyśl patrz wczesne średnio-

wiec ze 

KU N I C B, pow. Myśle~ce patrz wczesne średnio-

wiec ze 

• L D Z A N, pow. Lask Muzeum w Pabianicach 

Badania prowadziła mgr Maria Jażdżewska w okresie od 8-23. 

IX., finansował WKZ w Lodzi. 

Prace o charakterze ratowniczym przeprowadzono na stano

wisku 5 położonym na tzw. Piaskowej Górze, na wysokim, lewym 

brzegu rzeki Grabi. Już wstępne badania penetracyjne w ub. r. 

pozwoliły tam stwierdzić istnienie szczątków osady otwartej, da

towanej ceramiką na II - III w. n.e. Zabezpieczono wówczas pale-
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nisko zawierające fragmenty polepy oraz naczyń charakterystycz-
~ ' 

nych dla kultury wenedzkiej z pogranicza wc~snego i pÓIDlego 

okresu rzymskiego. 

W czasie tegorocznych wykopalisk przebadano teren o powier2 

chni 1,5 ara. Na głębokości ok. 35 cril pod pow. ziemi odkryto 

godne szczególnej U'Nagi ślad;y orki - wyraźne ciemne smugi /daw

ne bruzdy/, szerokości ok . 20 cm, grubości 4- 6 cm. W samych 

bruzdach znaleziono niewielką ilość ceramiki z okr. rzymskiego 

oraz grudki polepy. We wszystkich odcinkach warstwy układał;y 

się n&atępująco: l - nawian;y piasek, 2 - szara próchnica, 3 -

piasek, 4 - cieniutka warstewka czarnej przepalonej ziemi, tuż 

pod nią ślady orki, 5 - gruba v1arstwa brunatnej ziemi z' duża; 

ilością polepy, 6 - calec, żółty piasek. W jednym z odcink6w 

ślady orki układały się na krzyż, w pozostałych były jednokierun· 

kowe. Poza śladami orki odkryto szeroką na ok. 1,5 m i grubości 

ok. 0,5 m warstwę ciemnej prze~ a.lonej ziemi zawierając.ą b. duż.ą 

ilość polepy i niewiele ceramiki. Tę warstwę. ciągnącą się przez 

wszystkie odcink~, oznaczono jako obiekt mieszkalny. 

W sumie, w czasie dotychczasowych badań znaleziono kilkanaś• 

cie kg polepy z odciskami zbóż i kilkaset fr agmentów ceramiki, 

głównie z obrębu paleniska. Ceramika - poza jednym wyj ąt kiem 

/ułamek naczynia z ornamente~ paznokciowym/ - niezdobionas frag

menty grubościennych, chropowatych m czyń niestarannie lepionych• 

W warstwie ~iemi zawierającej duża, ilość polepy znale.ziono drob

ne ułamki spalonych kości. 

Można więc stwierdzić, że mamy do czynienia z osadą otwartą, , 
która uległa pożarowi. Swiadczy o tym polepa i ceramika w dużej 

części wtórnie przepalona. Obiekt ~ieszkalny położony byl nad 

samym brzegiem urwiska i w Z\Yiązku z t ym naj szybciej uległ znisz-
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czeniu. Slady orki z dużym prawdopodobieflstwem można datowac! na 

okres rzymski. W przykrywającej je warstwie przepalonej ziemi 

i w samych bruzdach znaleziono r.ragment~ ceramiki z tego~esu. 

Jakkolwiek zabezpieczona została częś6 osady najbardziej 

narażona na zniszczenie, stanowisko wymaga dalszych badań ze 

względu na ślady orki, ciągnące się najwyraźniej w stronę za

chodnią osady, nie przebadaną w bieżącym roku. 

stadion Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 

Badania prowadzili mgr Anna Szalapata i mgr Antoni Telar 

w okresie od 19.IX. do 9.Xt, ,finansowa;!: WKZ w Rzeszowie. 

Odkryto osadę otwartą, datowaną na podstav1ie ceramiki na 

pÓźny okres rzymski. Stwiedzono ślady budownictwa naziemnego, 

paleniska, jamy zasobowe i odpadkowe. 

Ceramika z osady w przeważającej liczbie pochodzi z dużych 

naczyń zasobowych lepionych ręcznie lub obtaczanych z ornamen -

tern linii falistych, wy~onanych narzędziem grzebykowatym, i po

ziomych linii rytych, z brzegiem szerokim pd:asko ściętym. 

Stwierdzono również obecnoś6 ceramiki "siwej" oraz ułamki garnkÓł 

kuchennych lepionych ręcznie. Z przedmiotów metalowych na uwagę 

zasługują: radlica żelazna wraz z krojem płużnym, czerpak żelaznl 

żelazny grot oszczepu. Iilka cennych przedmiotów pochodzi z te

renu osady zniszczonego przez niwelację stadionu, stąd brak moż

liwości szczegółowej ich lokalizacji. Zniszczono róvmież kilka 

całych zasobnie. 

Nie zdo~ano w bieżącym sezonie zbada6 całego·zagrożonego te• 

renu osady. Dalsze badania winny by6 kontynuowane wczesną wiosną 

1968 roku ze względu na prace ziemne związane z rozbudową etadio-

nu. 
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LUBlESZEWO 

pow. Gryflee 

Muzeum Pomorza Zachodniego 

w Szczecinj,.e 

Badania prowadzi~ mgr Ryszard Wo~ągiewicz w okresie od 

17.VII. do 3l.VIII., finansowa~o M.P.Z. w Szczecinie. 

Zgodnie z planem kompleksowego zbadania osadnictwa schyłku 

starożytności w okolicy domniemanej siedzib~ "dynastycznych" 

naczeliuków plemiennych w okresie rzymskim, badania w Lublesze

wie stanowią kontynuację poszukiwafi zainicjowanych przez Muzeum 

Pomorza Zacllodniego w 1964 r. 

W świetle dotychczasowych badań terenowych zarejestrowano 
, 

w Lubleszewie następujące stanowiska: stanowisko l~ cmentarzys-

ko p~askie z okresu lateńskiego i rzymskiegot stanowisko 2a: 

nekropola kurhanów książęcych ze stadium B1 okresu rzymskiego• 

stanowisko 3: nekropola kurhanów książęcych ze .stadium B2 okre

su rzymskiego• stanowisko 2b: osada z okresu wędrówek ludów 

z nawarstwiającym się osadnictwem wczesnośredniowiecznym /Gry

fice, stanowisko 9/. 

Q§~~~-~-Q~~~Y-!~~~Q!~~-19~Q! /stanowisko 2b/. 
Na rozkopanej powierzchni 10 arów ujawniono dalsze dwa domy 

slupowe o wymiarach 3,5 x 6,5 m oraz pierwszą pólziemiankę o 

wymiarach 2,70 x 4,20 m. Wszystkie te budowle mają charakter 

mieszkalny. B urządzeń gospodarczych odkryto rozległy bruk ka

mienny /"północny"/, dwa piece z rumowiskami kopul glinianych 

/do wypieku'chleba/ oraz 9 palenisk i oko~o 20 jam odpadkowych. 

Inwentarz ruchomy stanowi ceramika ręcznie lepiona, zwęglone sit 

ziarna zboża /rozpoznano żyto i jęczmień/ oraz ostroga żelazna 

z nitami /V wiek/, paciorek z emalii, przęśliki, ciężarki 

tkackie i fragmenty przedmiotów żelaznych · /noży, nitów/. 

W świetle 4-letnich badań osada posiada charakter jedno-

warstwowy o doś6 czytelnym. układzie przestrzennym z majdanem 
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w części wschodniej zagospodarowanym urządzeniami gosp od.arczymi 

i okolonym od północy półkolem domów słupowych w liczbie 5. Ce

ramika reprezentuje misowate formy pótnego okresu rzymskiego 

oraz formy nowe, dotąd nie znane, w postne! donic i garnków, pod 

względem formalnym zbliżon~ch do typu Sukow w Meklemburgii 1 

nad dolną Odrą~ różniących się jednak strukturą materiału i po

traktowaniem powierzchni. Ponadto występują tu również typowe 

dla okresu wędrówek ludów starannie wykonane czarki zdobione pio

nowymi rowkami i bruzdami. Badania na osadzi~ będą kontynuowane. 

Q~~~~~~~~~.Q-~_Q!g:~~~-.!~!~~~!E!~S!LL!:~:i!!?~~!~SQ /stanowi sko 1/. 

W wyniku próbnych badań w 19'9 r. /H. J. Eggersa/ i 1964 r. 

w roku 1967 podjęto systematyczne badania na cment ar zysku zajmu

jącym powierzchnię okole 80 arów. Po rozkopaniu 17 arów uj awnio

no 57 grobów płaskich. Pochówki te usytuowane są na osi NO-SW 

i wskazują na istnienie stratygrafii poziomej w czasie rozrasta

nia się cmentarzyska. W części S~ koncentrują się groby z okresu 

lateńskiego, natomiast we wschodniej i pód:nocno-ws chodniej częś

ci cmentarzyska rozlokowane są pochówki z okresu rzymskiego. 

Groby lateńskie zawierają klasyczny inwent arz t yp owy dla 

kultury jastor~skiej /popielnice, szpile skr zydlate, nas zyjniki 

z końcami cylindrycznymi i miseczko\~atymi, szpile z gd: Ó\. ką klep

sydrowatą, klamry języczkowate, zapinki typu Zachow i t ypu born

holmskiego /emaliowane/ i pochodzą ze śroJkowego i pÓźneg o okre

su przedrzymskiego /stopień Jaatorf i Ripdorf/. 

Wśród pochówków z okresu rzymskiego, obok gr obów ciałopal -

nych, wystąpily 2 groby szkieletowe spoC ZjWaj ące pod kilkoma gła

zami, usytuowane na linii O-W. Wszystkie groby ciałopalne pocho

dzą z wczesnego okresu rzymskiego i to w wi ększ o ści ze stadium B1 
/zapinki oczkowe i silnie profilowane/. Wyposaż enie grobów jest 



.. 169-

ubogie i ogranicza się do pojedyńc~ych dodatków przeważnie w 

postaci zapinek. Wyjątek stanowi grób nr 24 wyposażony w 3 za

pinki, nożyk, igłę i przęślik. Jak dotąd nie stwierdzono obec

ności importów rzymskich. Groby szkieletowe są źle zachowane 

i zostały wyposażone wyłącznie w przedmioty żelazne /silnie 

skorodowane/. 

W świetle dotychczasowych badań. na cmentarzysku brak jest 

pochówków datowanych na pó~ną fazę okresu pó~nolateńskiego 
l ' 

/z zapinkami harfowatymi odmiany M-0/. Dalsze badania wykażą, 

czy mamy tu do czynienia z pozorną luką czy też rzeczywistą 

przerwą w użytkowaniu cmentarzyska przez ludnoś6 kultury jas

torfskiej w okresie lateńskim i ludnoś6 wenedzką w okresie 

rzymskim. 

L U B I E S Z .E W O 

pow. Nowy Dwór Gdański 

LUBNIENICE 

pow. Sulęcin 

LUBOSZYCE 

pow. lubsko" 

L U T O M, pow. Międzychód 

patrz wczesne średniowiecze 

patrz okres halsztacki 

patrz okres lateński 

Muzeum Archeologiczne 

w Poznaniu 

Badania prowadziła mgr Emilia Kihl - Byczka w okresie 

2 - 26.VIII, finansowal WKZ w Poznaniu. 

Prace wykopaliskowe były kontynuacj·ą badań ratowniczych 
ł _ 
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rozpoczętych v1 roku ubiegłym i obejmowały dalszą częś6 eksplo

atowanej pia~nicy, na której znajdowało się cmentarzysko cia

łopalne z okresu wpływów rzymskich. W roku bieżqcym badano ob

szar o powierzchni około .250m2• Na tej przestrze.td. odsłonię

to 10 grobów, w większo~ci uszkodzonych, zalegających płytko 

pod powierzchnią. Groby te zawierały fragmenty popielnic z reaz 

tkami przepalonych kości, resztki innych naczyń a także przed

mioty brązowe, m. in. kilka zapinek oraz malovmne paciorki 

szklane. Obrządek ciałopalny,na tym cmentarzysku stooowany,nie 

był jednolity, bowiem obok grobów popielnicowych stwieruzono 

także występowanie grobów jamowych • 

. Wstępna .analiza materiału zaby.ilkowego /ceramika, zapinki/ 

pozwala ustali6 chronologię badanego cmentarzyska na II - III 

wiek n.e. 

Badane stanowisko zasługuje na szczególną uwagę z nastę -

pujących względów: 1/ leży ono w pólnocnej części Wielkopolsld 

stanowiącej pogranicze dwóch grup kulturowych /grupy przewor -

skiej i oksywski-ej/ i wykazuje jak na swoje peryferyjne poloże

nie znaczną iloś6 elementów grupy przeworskiej, 2/ zbadanie 

powyższego stanowiska dostarczylo-nowych danych ulatwia j qc ych 

rozpoznanie tego, tak ,mało pod względem archeologicznym znanego 

obszaru. 

L~GOWIOE MAtE patrz okres lateński 

pow. Opoczno 

' M A C H O W , pow. Tarnobrzeg Konserwator Zabytków .A:i'c heo-

/w zagłębiu siarki "Tarnobrzeg" l logicznych w Krakowie 

Badania prowadził mgr Adam Kr ausa w okresie od 14.VIII. 
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do 14.X., finansowal WKZ w Krakowie. 

. ' Prace skupiły się na 3 stanowiskach w Machowie, w obrębie 

kopalni siarki. 

§!~!!.Q:!i!~!f.Q_:l.:. Na terenie osady starożytnej odkryto 9 jam kultu.

ry łużyckiej oraz ślady osadnictwa późnorzymskiego • . 
§!~!!.Q~!~!f!LH.:. W roku bieżącym kontynuowano· eksplorację stano-

wiska, odkrywając dalsze jamy z okresu wplywów rzymskich ~ 

wczesnego śre·dniowiecza. Wśród Żbadanych jam na uwagę zasluguje 

domostwo z okresu wpływów rzymskich o konstrukcji s2upowej. 

Na stanowisku tym wystąpily również materiały neolityczne. 

§!~Q~~~!f.Q_!~.:. Na terenie osady kultury lużyc~iej, przeworskiej 

i wczesnośredniowiecznej odkryto 6 jam. Spoih-Ód nich trzy· wczes

nośredniowieczne z XII i XIII wieku zawierały ciosło, sierp i 

pÓlkosek żelazny oraz ceramikę ze znakami garncarskimi. 

t ' M A C K O W K A, pow. Przeworek 

M A T L A K, pow. Suwsetki 

t 

MIECHOW 

' . M I O N O W·, pow. Prudnik 

patrz wczesne średniowiecz~ 

- .. 

patrz paleolit 1 mezolit 

patrz wczesne średniowieczt 

Konserwator Zabytków Arche

ologic.znych w Opolu 

Badania prowadziła mgr Lucyna .Szadkowska w okres~e 14.VII. 

- 16.n., finansował' WKZ v1 Opolu. 

Od szeregu lat teren piaskowni Reinholda Soloch w Mionowie 
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ulega ciągłemu niszczeniu na skutek aktyVJnej eksploatacji pias

ku. Badania ratoVJnicze prowadzone tu w 1963 i 1966 roku dopro

wadzi~y do odkrycia osady z okresu wpływów rzymskich oraz ze

apolów zabytków neolitycznych. \V tym sezonie miały one na celu 

przebadanie najbardziej zagrożonej części piaskown~, a głównie 

uratowanie tkwiących w profilach skupisk ceramiki i spaleniznJ. 

Zbadano obiekty zalegające na trasie 5 - 7 metrowej szero~ 

kości, wzd~uż poludniowo-zachodniego zbocza w~niesienia. Odsło

nięto 5 palenisk i 2 jamy. Spośród odkrytych w tegorocznym se

zonie wykopaliskowym obiektów szczególną uwagę zwraca .wyra~ne 

skupienie podobnych do siebie palenisk~ Zarysy ich uwidoczniły 

się na głębokości 50 -: 60 cm. W rzucie poziomym by~y to owalne 

lub koliste zaciemnienia o średnicy 120 - 190 cm. W przekroju 
, 

pionowym nieckowate, trapezowate lub, zbliżone do prostokąta. 

G2ębokość palepisk wahał: a się w granicach O ,80 - l.20 m. Wszyst

kie paleniska ~kopane był:y w · ~lębokie jamy, których wype~nisko 

' stanowila intensywnie czarna warstwa spa~enizny, ponad którą 

stwierdzono przepalone kamienie. Powyżej - nieckę jamy palenis

ka wypelnia~a warstwa ziemi zasypowej. 

W wypalnisku palenisk stwierdzono występowanie nielicznych 

fragmentów ceramiki, kości zwierzęcych i jedną zapintę z podwi

niętą nóżkĄ~ Oprócz palenisk i jam zauważono stosunkowo grubą 

warstwę kulturową. W warstwie tej o grubości 0,30 - 0,50 m wy

stąpiła ceramika, polepa, kawałki żużla, sprzączka żelazna oraz 

·przedmiot żelazny w tej chwili bliżej nie określony. 

Znalezione zabytki podobnie jak i material zabezpieczony 

w' latach poprzednich reprezentują formy z mł:odszego okresu rzym

skiego. 

Przewiduje się przebadanie jeszcze dwóch zboczy wzniesienia 

bezpośrednio przylegającego do eksploatowanej części piaskowni. 
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m O K R A, pow. Prudnik Konserwator Zabytków Archeolo-

gicznych w Opolu 

Badania prowadzili: mgr Piotr Kaczano~eki, mgr M. Grabow

ska, mgr T. Skąpski w okresie 14 - 28.VI II, finansował WKZ 

w Opolu. 

V/ Mokrej przeprowadzono badania wykopaliskowe osady z póź

nego okresu wpływów rzymskich. B~ły one kontynuacj~ prac ratow

niczych z września ubiegłego roku. 

Stanowisko leży na terenie Żwirowni, przy drodze Mokra 

Brze~nica. Badaniami objęto obszar położony ha północ od drogi, 

którego część jest własnościąob.Jana Kołka /Żwirownia II/, 

a część należy do Spółdzielni Produkcyjnej w Mokrej /żwirownia 

III/. 

Żwirownia II. 

Przebadano te~en o powierzchni l ara. W~eksplorowano nastę" 
• ' l 

pujące obiekty, częściowo zniszczone w stropie: ' jamy mieszka~ 

ne, ' paleniska, kilka jam gospodarczych, 2 jam.y o nieokreśla -

nym bliŻej charakterze. Zawierały one nieliczny materiał cera

miczny grubej roboty z okresu wpływów rzymskich oraz niewielką 

ilość drobnych ułamków ceramiki zapewne neolitycznej. Prócz te

go na przekopanym obszarze znaleziono kilka wiórów krzemiennych, 

przypuszcz~lnie neolitycznych oraz jeden sierpak. 

Zwirownia III. 

Wyeksplorowano 7 jam, zniszczonyc~ czę~ciowo podczas eks

ploatacji Żwiru, w tym 2 paleniska i 5 jam o bliŻej nieokreślo

nym charakterze. W obrębie jednej z nich /jama 1/ znaleziono, 

oprócz nielicznych drobnych ułamków siwej ceramiki pÓźno rzym

skiej, Żelazną radlicę i kTÓj płużny. Reszta jam zawierała tylko 

niewiele drobnych ułamków ceramiki, w większości także późno -

rzymskich . 
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N I E M O J E W I C E 

pow. Grójeo 

- - -------

Konserwator Zabytków Archeolo -

gicznych woj. warszawskiego 

Badania prowadziła mgr Anna Kornatek, finansował WKZ 

w Warszawie. 

W~konano sondaż na terenie osad~ z wczesnego okresu rzym

skiego. W~eksplorowano kilka obiektów. Powierzchnia przebadana 
2 - 60 m • 

N O V A E /Bułgaria/ - Uniwersytet Warszawski 

Badania prowadzone były pod kierownictwem prof. dr Kazimie

rza Majewskiego, na jednym odcinkn. mgr Zb~gniew Tabasz z Muzeum 

Archeologicznego w Krakowie. Finansowal UVi. 

Autor sprawozdania prowadzi;!: eksplorację i dokumentację 

na odcinku IV - z, usytuowanym w pó~nocno-zachodniej części 

miasta. Kontynuowano badanie terenu przylegającego do pn-zach. 

części rozległej budowli odkrytej w ubiegłych - latach. W tym 
\ 

miejscu poszerzono założony w 1965 _roku sondaż 5 x 5 m do 10 x 

10 m na kwadratach II/336, Il/337, II/316 i II/317. Ponadto na 

badanym odcinku rozszerzono eksplorację na kwadraty II/297 1 

II/277. 

W sondażu z roku 1965 odkryto 5-cio m fragment ulicy z kana• 
. / 

lem ściekowym. W omawianym okresie badawczym przebadano ulicę 

na przestrzeni dodatkowych 15 m oraz częś6 budowli znajdującej 

się po zachodniej stronie ulicy. Zaobserwowano stratygrafię 

warstw kulturowych zalegających w rejonie badanej ulicy. Analiza 

odkrytych murów, wielkiej ilości ceramiki naczyniowej,przeważnie 

z II-VI w~ cerarniki budowlanej ,fragmentów lamp, naczyń szklanych 

i 'innych zabytków pozwoli scharakteryzowa6 zagadnienia chronolo

giczne na badanym odcinku. 
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O D ER Q Y,; okr. Totbuchin _ 

/Bułgaria/ 

patrz wczesne średniowiec. ze 

f 

o P A T O W, pow~ Kłobuck Katedra Archeologii Polski 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Badania prowadził dr Kazimierz Godłoweki, :finaJlSowała Ka

tedra Archeologii -Polski UJ. 

W r. 1967 kontynuowano prowadzone od szeregu lat /1938, 
- ' 

1956 - 1959, 1962 - 1964, 1966/ systematyczne badahia wykopa-

liskowe na wielkim cmentarzysku kultury łużyckiej i przewar-
c 

skiej na stanowisku 1. Ogólero przebadano. ponad 12 arów odkrywa~ 
100 grobów nr 681- 780 -/51 kultury łużyckiej, 44 z okresu 

rzymskiego i 5 o cru:onologii nieokre~lonej/. 

Wśród grobów kultury łużyckiej zasługu-je na uwagę kilka 

grobów szkieletowych /kości na ogół nie zachowane/ z. epoki brąz~ 

oraz pierwszego na stanowisku l w Opatewie szkieletoweg-O grobu 

kultury łużyckiej z okresu halsztackiego wyposażonego w . żelazną 

szpilę z hac~ykowatą główką i paciorki szklane. W innym grobie 

znaleziono brązow~ siekierkę z tulejką i uszkiem. 

W r. 1967 badano centralną częś6 cmentarzyska z okresu 

rzymskiego odpowiadającego równoe-ześnie jego najstarszej f'azie. 

Odkryte tu 'groby datowane są przez żelazne i brązowe zapinki z. 

grzebykiem 'na główce, zapinki typu A.II 40-41, zapinki z podwi

niętą nóżko. typu AwVI 158 oraz pochodne od nich formy 1 z pełną, 

achodkowato ukształtowaną pochewką na schyłek fazy B2 i początlo: 

okresu pó~no rzymskiego. Na uwagę zasługują 2 bogato wyposażone 

groby wojowników konnych /gr. 722 i 7.,6/ zawierające długie. 

obosieczne miecze. W gr. 736 znaleziono m. in. umbo półkuliste 

zakończone guzem, zdobiony grot witóczni oraz okucie końca pochw;y 
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miecza interesującej formy. W gr. 745 znaleziono w popiebucy 

szczątki paroletniego dziecka, a w dużej jamie grobowej kości 

osobnika doros2ego. /zapewne mężczyzny/ oraz ·m. in. :5 ostro~i. 

Niektóre groby zawiera~y też kości zwierzęce /m. i n . pt asie/ . 

Spośród importów rzymskich znaleziono liczne :f.l.'agmenty terra 

sigillata oraz paciorki i stopy szklane. 

Badania tegoroczne potwierdzi~y uk2ad planigraficzny · 

cmentarzyska z okresu rzymskiego, uchwycony v1 l atach poprzed -

nich. Najstarsza część znajdowała się VI partii centralnej, a 

dalej rozprzestrzenia się ono w dwóch kierunkach - ku wschodowi 

i zachodowi • . 

. Przeprowadzono też niewielkie badania ratownicze na stano

weku 4, na terenie wsi Opatów, gdzie wyeksplorowano czę ściowo 

zniszczoną chatę z końca okresu wczesnorzymskiego lub początków 

okresu pó~norzymekiego. 

' ·o P A T O w, pow. Klobuck Konserwator Zabytków Ar-

/Witocin/ cheologicznych w Katowice< 

Badania prowadził dr Kazimierz Godłoweki w okresie od 7 

do 17.IV, finansowal WKZ w Katowicach. 

Na stanowisku IV /przysiółek Witocin/ przebadano odkryt~ 

i częściowo t1szkodzoną wykopem wapólcz&enym chatę z okresu 

rzymskiego /chata 1/. Chata po~ożona była na terenie ogrodu Wła• 

dysd:awa Kasprzaka i podwórza Andrzeja Sośni~ka. Była to półzie

mianka o wymiarach około 4,5 x 3 m, glęb •. ok. l m. Na naru?.ni• 

kach i ścianach szczytowych rozmieszczone były słupy. VI części 

północnej chata naruszona była przez wkop, a jej partia p Ółnoc

no-zachodnia była niedostępna do badan ze v1zględu na r osno,c e 



że w trakcie wybierania piasku na· polu Marii Radek, ulegl 

zniszczeniu grób popielnicowy kultur~ lllżyckiej. Uratowanosko

rupy popielnicy i znajdujące ~ię w niej koś~ :o~az p;~epr~wadzo-. 

no badania ratownicze na powierzchni· ok. 30 m2, . które jedn~k 

nie doprowadzi~y do odkrycia żadnych obiektów• 

O P O L E - Groszowice 

'. ! ; 

' ' Ze.klad ,Archeolog!~ SJĄąka ~ 

· PĄN i · Konserwator Zabyt~ów Ar

cheologicZnych w Opolu 

Badania prowadzH mgr Grzegor~ Domańsk1 1 . finansowali IHKM 

PAN i WKZ w Opolu. ·;·. 

Kontynuowano badania wykopaliskowe· osady z okresu wpa:l\~Ów 

rzymskich prowadzone - z przerwami - od 1952 r. 

Tegoroczny wykop /o pow. 1,25 ara/, szerókim rowem sonda

żowym, przeci~l haldę żużlu 1 odpadków produkcyjnych odkrytą 

uprzednio. Poza nim, w poludniowej części osady, wyeksplorowano 

fragment bardzo zniszczonego budynku. 
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Pólkolista hałda zajmuje obszar ·o średnicy 50 m. Kolo 

niej odkryto zag~ębienie a w nim piece hutnicze - dymarki. 

Prawdopodobnie ze ścian zu~ytych dymarek odlupywano glinę i 

zużywano ją jeszcze raz przy budowie nowych pieców. Spowodowa

ne to było brakiem glin~ w najbliższej okolicy osady. 

Odkryty bogaty material ceramiczny datuje haldę i całą 

osadę na ~ w. n.e. 

:f~>nieważ prawie cale ·stanowisko zostało zniszczone przez 

piasko~nię, tegorocznymi wykopaliskami zakończono prace na 

tym obiekcie. 

O S I N K ~. pow. Suwa~ki Konserwator Zabytków Arche

ologicznych w Bia~ymstoku 

Badahis prowadził dr Jerz~ Okulicz, finansowal WKZ w Bia-

2;ymstoku_. 

·we wrze~niu prowadzone były badania na grodzisku i osadzie 

. z okresu rzymskiego i początków wczesnego średniowiecza. Byl to 

już piąty z kolei, od 1958 r., sezon wykppaliskowy na rozlegl;ym 

stanowisku stanowiącym niewątpliwie jeden z ważniejszych punk

tów osadniczych terytorium ja6wieskiego. 

Badania skupiły się gl6wnie na grodzisku, gdzie dokonano 

przekopu /40 m dlagości f 2 m szerokości/ przez stok i wysokie 

wały zaporowe. Niewielkie grodzisko /ok. ,,5 ara powierzchni 

majdanu/ znajduje się na cyplu grzbietu morenowego. Na jego 

stromych stokach zachowały się ślady dwóch rzędów palisadowych 

umocnień na wydziel_onych "p ó:tkach", które od naj bardziej do

stępnej strony zachodniej zmieniają się w wysokie ok. ' m wa"ty 

zaporowe. 

Ustalono, że wały te kryją ślady conajmniej d\vÓch faz umoc-



- 179-

nień obronnych /istnienie trzeciej, najstarszej fazy jest nie-. 
pewne/. Faza starsza jest stosunkowo dobrze ,czytelna w zachowa .. 

n~ch warstwach. Na kulminacji wa2u zewnętrznego stwierrzono 

glęboki rów, stanowi~cy wkop potężnego zasieku .palisadowego. 

Na wale wewnętrznym i na stoku grodziska zalegała warstwa poŻa• 

rowa drewnianych umocnień o niezbyt czytelnej konstrukcjit były 

to zapewne ploty" lączące układ palowy z plecionk~ lub faszyną 
t 

1 wzmocnione niewielkimi nasypami kamiennymi. Slady najpót -

niejszej fazy umocnień występują bezpośrednio pod próchnic~ 

leśną i są mocno zniszczone. Również te umocnienia uległy pożar~ 

wi. Były one zbli~one do wyżej opisanych płotów plecionkowych 

i na najlepiej zachowanym odcinku na obrzeżeniu majdanu stwier

dzono ślady podwójnego płotu o rzadkim rozstawieniu slupów. 

Niewielka iloś6 ułamków ceramiki odkrytej w warstwach 

umocnień daje s2abe podstawy ich datowania. Wc~eśniejsza faza . . 

pochodzi z późnego podokresu rzymski~go, późniejszą zaś należ~ 

odnieś6 do okresu między W a VII w. Poza opisanym przekopem 

przez wały grodziska dokonano 4 sondaży 5,5 m na terenie, osady, 

w rejonach dotąd niedostatecznie rozeznanych. 

O T A L 4 ~ K A, pow. Grójec Zakład Epoki Metali 

IHKM PAN 

Badania · prowadził mgr Witold Be~der, finansowal IBKM PAN 

Stanowisko 1. 

Kontynuując badania systematyczne z lat poprzednich, prze

kopano 2 ary osiedla otwartego "bagiennego" /domniemane miejsce 

kultowe/ z późnego okresu rzymskiego /ewentualność starszej fa

zy - późnolateńskiej czytelna wyłącznie w materiale ceramicznymi 
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Poziom kulturowy w;ystępuje na ~ębokości 2 - 3 m. ra~ż -

szoś6 warstwy kulturowej ~rednio 0,40 m charakteryzuje się 

obecno~cią rozleglych bruków, pionowych i poziomych elementów 

konstrukcji drewnianych dobrze zachowanych, palenisk /odsłonię

to 2/. Slupy i kolki starannie ociosane wyste~iły luzem, speł

niały bądź samodzielną funkcję bądź należały do większej budow

li nie odsłoniętej w pelni. Ujawniono też źródło wody ~odskór

nej, obudowane kolkami. 

Ceramika w większej czę~ci późnorzymska lepiona ręcznie, 

ulamki naczyń toczonych, fragmenty zasobnie obtaczanych. Nadto 

skorupy o cechach późnolateńskich lepione i toczone grafitowa

ne~ Kości zwierzęce /krowa 54 proc., świnia 17 proc., owca 17 

proc., koń 1,5 proc., pies 0,75 proc., kot 0,75 proc., sarna 

5,9 proc., dzik 1,5 proc., żółw o, 75 proc./ Przedmiot ko~cia

ny t. zw. lyżwa oselka kamienna, kilka przedmiotów drewnianych, 

w tym zapewne częś6 kola/?/, narzędzia łopatkowate, klepki. 

Obiekt przedstawia się jak dotąd /ma~y atopień zbadania/ 

zagadkowo. Nie jest wykluczone, że napotkano na miejsce kultowe 

/bruki, źródło, luźne słupy pionowe/. Wniosek wymaga weryfika

cji w toku dalszych poszukiwań, przewidzianych na kilka następ

nych sezonów. 

Równolegle prowadzone sa, wiercenia torfowe i gromadzenie 

materiałów do rekonstrukcji krajobrazu naturalnego przy współ

pracy z palynologami /dr dr M. M. Dąbrowscy/. 

O T t O C Z Y N, pow. Aleksandrów Kuj. 

P A J E W O - Szwelice 

pow. Ciechanów 

patrz okres lateński 

patrz okres lateński 
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P I W O N I C E, pow. Kalisz Zakład Epoki Metali IHKM 

PAN 

Badania prowadził dr Krzysztof Dąbrowski, finansowa~~. IHKli 

PAN. 

Pracownia Archeologiczna w Kaliszu prowadziła prace na sta• 

nowisku l w Piwonicachł były one kontynuacją badań osady z 

okresów późnolateńskiego i rzymskiego. 
l 

Na odcinku o powierzchni 459,4 m2 odkryto i wyeksplorowano 

4 buQ..y.nki, 5 pa;I.enisk oraz 20 jam. Najbogaciej wyposażony w ce• 

ramikę by;t budynek B 3/67, datowany na III w. .n.e. W obrębie 

kamiennej konstrukcji paleniska P 4/67 odkryt.o bryly żużla że~ 

laznego, co wskazuje na jego związek z produkcją żelaimiczą. 

W palenisku P I/67 stwierdzono obecność dwóch spalonych bier -

wion. 

Wśród Jam odkrytych w 1967 r. 5 nie posiadało żadnego in

wentarza ruchomego, . 5 zawierało ceramikę kultury d:użyckiej z 

okl'esu halsztackiego, pozostałe zaś ceramikę z okresu rzymskie-

go. 

W wyniku badań przeprowadzonych w 1967 roku uchwycono za

sięg pÓłnocnej granicy osady, stwierdzając, iż po osi pÓ2noc -

południe rozciągała się ona na przestrzeni 300 m, zaś po osi 

wschód - zachód na przestrzeni około 350 m. Granica zachodnia 

rozpoznana ·ną. · podatawie badań powierzchniowych będzie weryfiko

wana w 1968/9 roku. 

P O L A N Y, pow. Radom patrz wczesne średniowie-

c ze. 



P O B I T N E, pow. Rzeszów Muzeum Olcręgov1e w Rzeszo

wie 

Badania prowadziła mgr Ewa Szarek- Waazkowska ·w okresie 

18- 23.IX., finansował WKZ w Rzeszowie. 

Badania prowadzone były na wzgórzu zwanym "Skałka" i miały 

charakter sondażowy. 

Ustalono, że na ~rodkowej czę~ci !lzgórza znajduje się osa

da z okresu rzymskiego. 

Drugie stanowisko zlokalizowano na północnym stoku wzgórza, 

.gdzie znaleziono mało charakterystyczne ułamki ceramiki i krze

mienny mezolityczny grocik; 

Qbydwa stanowiska znajduj~ się na polu należącym do Piotra 

Chl:andy. 

P RAN D O C I N, pow. Miechów patrz wczesne średniowie-

cze • . 

' P R U S Z C Z G D A N S K I patrz okres lateński 

pow. Gdańsk ,. ' ~ 

PRZYWÓZ, Muzeum Archeologiczne 

i Etnograficzne w todzi 

Badania prowadzili Stanisław Madajaki 1 Zygmunt Błaszczyk 

w okresie od 4 - 26~IX., finansował \~KZ w todzi. 

Badania na stanowisku la były kontynuacj~ prac rozpoczętych 

Przebadano 31/4 ara osady leżącej na lewym brzegu Vłarty 1 która 

płynie tu z zachodu na wschód. Południowy skraj osady dochodził 
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do brzegu rzeki, od pÓ~nocy ograniczała ją wysoka krawęd~ ta

rasu rzeki: 

W trakcie badań znalez;tono dymarkę· , która łącznie z dużą 

ilością żużli na całym terenie świadczy o hutniczym charakte-

rze osady. 

Dymarka kształtem przypominała walec w środku wydrążony. 

Jej wewnętrzna średnica wynosiła ok. 80 cm, tyleż samo glębo

koś6. Całoś6 był~ dobrze zachowana, mimo ,niewielkiej głębokoś

ci, na jakiej znajdov;a;t się jej wierzchołek - 15 cm. Grubość 

glinianych ścian w granicach 20 - 30 cm. 

Na dnie dymarki leŻały węglą drzewne, w górnej partii żu

żel w ilości ponad 100 kg a także szara ziemia z kilkoma ulam

karni ceramiki, w tym jeden czarnej. 

Od strony SW przylegało do ścian dymarki zagłębienie wcho

dzące "językiem" pod jej ' dno. By6 może by;t to przewód wentyla-

cyjny. 

Poza tym znaleziono parę u~amków naczyń zasobowych z kre

zami oraz kilka ułamków ceramiki siwej. Napotkano na ułamki ce

ramiki czarnej, niektóre zdobione meandrami. Przewa żała jednak 

ceramika chropawa, grubościenna. 

Z Zt'\bytków metalowych znaleziono m. in. 2 żelazne groty 

strzel: jeden czworograniasty z trzpieniem i jeden liściowaty 

z tulejką, _krzesiwo, ' ostrogę Żelazną oraz . .iclódkę brązową w 

kształcie c~iindra z przyległą _ rurką Żelazną. 

Z dotych~zasowych obserwacji wynika, że zachodnia częś6 

osady miała · charakter mieszkalny - tu koncentruje się większość 

jam i ceramiki, wschodnia, prawdopodobnie przemysłowy - odkryto 

tutaj wa:aśnie wyŻej wspomnianą dymarkę a w poprzednim roku po

łupane ściany z innych pieców. 
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Osadę można datować na pó~ny okres rzymski. Zamieszkiwała 

ją ludno~ć, grupy przeworskiej kultury wenedzkiej. Być może, 

była ona zamieszkiwana jeszcze u progu okresu wędrówek ludów. 

Prace wykopaliskowe w Przywoziu zamierza się kontynuować 

w następnych latach. 

P S A R Y, pow. Góra 
t 

Zakład Archeologii Sląska 

IHKM PAN 

Badania prowadziła dr Teresa Różycka, finansowal WKZ we 

lfr:Ocławiu. 

Badania wykopaliskowe dotyczyly osady i ośrodka hutniczego 

z okresu wpływów rzymskich. Zbadano część osady, odkrywając 2 

jamy, w tym jedną z paleniskiem ułożonym z przepalonych kamieni 

polnych z żwirem, ceramikę i_kości zwierzęce. Zbadano też 4 pie~ 

ce hutnicze typu Kunóta, datowane na okres wpływów rzymskich. 

W roku przyszłym planuje się dalsze badanie wykopaliskowe 

celem wyjaśnienia zasięgu osady, charakteru gospodarki jej 

mieszkańców oraz zasięgu ośrodka hutniczego, opracowania typolo'"' 

gii pieców hutniczych, wyjaśnienia przy wspÓłpracy metaloznaw

ców procesów metalurgicznych zachodzących w odkrytych piecach 

hutniczych itp. 

R A D W A N I C E, Muzeum Archeologiczne we 

pow. Wrocław Wrocławiu 

.Badania prowadziła dr Irena ~amarkowa w okresie 15 - 27. 

IX., finansowało Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu. 

Badania osady z okresu wpd:ywów rzymskich były kontynuacją 

sezonu 1965. Objęly one teren przylegd:y do odkrytego w 1965 r. 
' ' 
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pieca garncarskiego. Założono 8 wykopów ·o lącznaj powierzchni 

192m2, nadaj~c im numerację ciągłą z lat poprzednich /t.j. 

III-X/ 'oraz 3 sondaże. 

W wykopie III stwierdzono istnienie paleniska, na którym 

i obok którego znaleziono 15 glinianych ciężarków tkackich • 
• W wykopie wystąpiła też duża ilość skorup oraz 2 przęśliki. 

W wykopie V, obok fragmentów ceramiki, wystąpiła dość znisz

czona br~zowa ~ibula oczkowata. Drugą fibulę brązową znalezio

no w wykopie VII. Yi tym wykopie na głębokości 0,80 m wystąpHa 

dolna część popielnicy kultury łużyckiej obstawiona pólkoliś

cie kamieniami. 'lll wykopie VIII na gZębokości 0,35 - 0,40 m 

stwierdzono istnienie dolnej części bardzo zniszczonego pieca 

garncarskiego, częściowo rozkopanego przez nowożytny rów. 

Piec miał wymiary 2,40 x 1,50 m, sięgał do głębokości 0,85 m. 

Wystąpiły niewielkie kawalki ścianek pieca oraz rusztu, jak 

również węgiel drzewny i duża ilość popiołu. W wykopie IX zna

leziono szklany paciorek, pÓZ kabląka Żelazneg o od wiadra i 2 

nieokreślone przedmioty brązowe. 

Chronologia osady nie uległa zmianie i określać ją można 

na III - IV wiek n.e. Badania będą kontynuowane w 1968 roku. 

R Y B N O, pow. K2obuck Konserwator Zabytków Arche, 

alogicznych w ltatowicach 

Badania prowadził· dr Kazimierz Godłowski, finansowal 

WKZ w Kat owicach. 

W roku 1967 kontynuowano prace prowadzone w roku 1964 i 

1965~ Przebadano obs zar 325 m2 w różnych częściach cmentarzyska 

na skraju terenu eksplorowanego w lat ach poprzednich i znis zczo~ 
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nego przy wybieraniu piasku. 

Odkry,to zaledwie 5 grobów ciałopalnych /15 - 19/. Uchwy

cono zasięg cmentarzyska w kierunku północnym. Znaleziono tam 

fragmenty stopionego naczynia brązowego. W środkowej części 

cmentarzyska, na skraju piaskowni odkryto l grób popielnicowy 

/gr. 17/ zawierający fragment brązowej zapinki zapewne 8 serii 

V grupy Almgrena. 

W poludniowo-wachodniej części cmentarzyska, silnie znisz

czonej, stwierdzono ślady pochówków z mlodszej fazy okresu 

późnorzymskiego. M. in. natrafiono tu na ślady grobu /nr 18/ 

w postaci rowka zakreślającego czworokąt, podobnego do tych, 

jakie stwierdzono na pobliskich cmentarzyskach w Opatowie, pow. 

Xlobuck i Żabieńcu, pow. Częstochowa. M. in. w tej części cmen

tarzyska natrafiono na liczne fragmenty ceramiki wykonanej na 

kole oraz sto~y szklane. 

Osiągnięciem teeorocznych badan jest stwierdzenie regular

ności w przestrzennym układzie cmentarzysk, podobnie jak w Opa

towie. Foczątek jego, tak jak w Opatowie, można datować na 

achylek okresu wczesnorzymskiego, trwal zaś do młodszej fazy 

okresu pó~norzymskięgo. · 

Niestety większa część cmentarzyska/obejmuje, jak dotqd, 

przestrzeń o długości ponad 100 m/ została zniszczona przez 

rozwiewanie i wybieranie piasku. 

Kontynuacja badań przewi'dziana jest w roku przyszłym. 

S A N D O M I E R Z - Krakówka pat1•z neolit 

• S A R N A K I Zespól Badań nad Polskim Sred-

pow. l.oosice niowieczęm U"lł i PW 

Badania prowadził dr Andrzej Kernpiaty w okresie 25.VIII -
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25 .IX., finansowal 'UKZ w Warszawie. 

\V wyniku prac na cmentarzysku odkryto teren o powierzchni 

,,25 ara, na którym znajdowało się 46 grobów i '4 bliŻeJ nie

określone jamy. 37 pochówków należało do typu ciałopalnego 

a 9 do szkieletowego. Wszystkie _groby .datowane a~ w obecnej 

fazie badań . na pÓźny okres rzymski. Interesującym zjawiskiem 

jest zupełny brak pochówków, które można by uzna6 za męskie. 

Te zaś, które dadzą się określ16 pod względem plc·i d.rog~ anali

zy ar~heologicznej, zdecydowanie zaliczy6 trzeba do kobiecych 

bądź dziecięcych. 

Wszystkie odkryte fibule należ~ do typu kuszowatych z pod

winięt~ nóżk~, a ceramika, prawie wylącznie lepiona ręcznie, 

wskazuje na przynależnoś6 kulturową obiektu do grupy mazowiec

ko -podlaskiej kultury wschodnio - pomorskiej. 

S K A L Y, pow. Kielce Muzeum Archeologiczne 

w Krakowie 

Badania prowadziła mgr R6~a Mycielska, . finansowało Muzeum 

Archeologiczne w Krakowie. 

W 1961 r., w miejscoW!DŚCi Skaly, w profilu przy drodze 

dr K. Bielenin odkrył 6 pieców i 4 jamy. Tegoroczne badania 

miały na ce.lu uchwycenie poludniowego zasięgu osady związanej 

z odkrytymi piecami. 

Vlytycz·ono 4 wykopy sondażowe /2 x 3 m/, w tym dwa usytuo-

wane równolegle do ws ::. omni anego upr zednio profilu. Uchwycono 

w nich warstwę kulturową barwy ciemnobrunatnej, zalegaj ącą prze

ważnie poniżej 40 cm głębokości. W warstwie występowały grudki 
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polepy, bardzo liczne kawałki żużlu oraz stosunicowo niewiele 

fragment6w ' ceramiki. Były to przeważnie ułamki naczyń późno

rzymskich, wczesno~redniowieczn~ch i nowożytnych. 

Na przebadanym terenie nie stwierdzono Żadnych obiektów 

zabudowy osady. Przypuszcza się, że uchwycono jej poludnio1vy 

skraj. W następnych latach planuje się dalsze badania teco s ta

nowiska. 

S W I E R C H O W A, pow. Jasło Muzeum Okręgo\~e w Rze

szowie 

Badania prowadziła mgr Anna Szałapała w okresie 4 - ~VIII 

finansowal VfKZ w Rzeszowie. 

Stanowisko polożona jest na wzgórzu zw. Wysłanką /pole 

stanowiące własno~6 Szczepana Skiby/. 

Jest to osada otwarta z pÓ~nego okresu rzymskiego. Wystą

pHy ślady budownictwa naziemnego /ślady aJ::up6w w regularnym 

układzie, polepa profilowana odciskami bierwion/, pa leniska, ja

my gospodarcze. 

Ceramika kuchenna lepiona ręcznie /garnki o esowatym pro

filu/, naczynia zasobowe, ceramika "siwa". 

Znaleziono m. in. nóż żelazny, tarczki ozdobne, okucia 

skrzynek, pilurn luźno znalezione na powierzchni. 

Relikty osady zalegają bardzo płytko pod obecną powierzch

nią ziemi /ok. 15 cm/ i są niszczone przez orlcę . \V związku z 

powyższym konieczna jest kontynuacj a badań. 
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pow. Przemyśl 
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Muzeum Ziemi Przemyskiej 

w Przemyślu 

Badania prowadził mgr Andrzej Koperski, finansowało Muzeum 

Okręgowe w Rzeszowie 'i Towarzystwo Przyjació~ Nauk w Przemyślu~ 

Badania o charakterze ratownic~ym na cmentarzysku z okresu 

III - IV wiek n.e. 

Odkryto kilkanaście grobów cia~opalnych mocno zniszczonych 

przez orkę. Były to głównie niewielkie ~oby jamowe oraz kilka 

grobów popielnicowyc~ czystych. Z zabytków, poza ceramiką o nis

kim poziomie wykonania, należy wymienić: fragmen~ zapinki z wy

soką pochewką, noże żelazne, żelazny grocik do strza~y, szpilę 

brązową, przęśliki gliniane. 

Tegoroczne badania dostarczyły wstępnych danych co do cha

rakteru i chronologii stanowiska. Ze względu na stałe zagrożenie 

stanowiska oraz jego znaczepie dla poznania okresu rzymskiego 

w po~udniowo - wschodniej Polsce postuluje się prowadzenie sys

tematycznych kilkuletnich prac wykopaliskowych. 

W Ę S I O R Y, pow. Kartuzy 

/ 

Katedra Archeologii Uni

wersytetu Lódzkiego 

Badania prowadzili dr Jerzy Kmieciński i mgr Krzysztof Wa

lenta, fina~sowa~ Uniwersytet Lódzki. 

Celem badań w Węsiorach było ustalenie zasięgu cmentarzyska 

badanego przez Ekspedycję Wykopaliskową U. t. w latach 1955•61. 

Wykopy wyznaczono więc na przypuszczalnych okrajach. 

Badania prowadzone w bieżącym sezonie wykopaliskowym w pel

ni potwierdziły wcześniej postawioną tezę o calkowitym niemal 

wyeksplorowaniu cmentarzyska. Przemawia za tym fakt nie znalezie• 
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nia Żadnych zabytków w obu wykop~ch. Ponadto ekspedycja nasza 

pr owadziła, badania powierzchniowe wokó;t Węsior w prou:i eniu 

około 30 km. 

J • 

W I E L I C Z K A, pow. Kraków patrz okres lateński 

W I E L I C Z K A - Bochnia patrz neolit 

W I E T R Z Y C H O W I C B patrz neolit 

pow. Koło 

' ' . t 

W I L K O w, pow. Prudnik 
t 

Muzeum Sląska Opolski ego 

Badania prowadzna tngr .Iucyna Szadkowska, finansowal IIKZ 

w Opolu. 

Celem tegorocznych badań ratowniczych - na domniemanej 

osadzie z okresu wpływów rzymskich- bylo . dokończenie eksplora

cji jamy nr 2, kt6rą odkryto i częściowo zbadano w ubieglJ~ 

roku. 

Jama była w przybliżeniu owalna /dl • . 2,00 m/ o przekroju 

lej owatym /maksym. g;t. 1, 20 m/. Brunatno-brązow e wypalnisko sta• 

nowila glina przemieszana z piaskiem. Na zawarto~6 kulturową 

zloŻyla się przede wszystkim ceramika i jeden rozcieracz ~amien• 

ny. W ubiegłym roku obok ceramiki znaleziono tu dobrze zachowa

ne nożyczki Żelazne. 

Dotychczas na omaw1anym stanowisku przebadano zaledwie 

30 m2 i odkryto 2 jamy. Prace wykopali skowe pr zewidywana w la

tach następnych będą miały na oelu określenie charakteru i chro• 

nologii stanowiska. 
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W O L A S Z Y D t O W S K A 

pow. nawa 

• Yll o t o w 

' WYMYSŁOVl 

pow. Starachowice 

Z A B I E N I E C 

pow. Częstochowa 

patrz wczesne średniowiecze 

patrz okres halszt.acki 

patrz okres lateński 

Kurator Zabytków Archeolo -

gic znych w I{af;owicach 

Badania prowadził dr Kazimierz Godłowski, finansował ~Z 

w Katowicach. 

W roku 1967 kontynuowano i zakończono badania cmentarzyska 

z końcowej fazy okresu późnorzymskiego i wczesnego okresu wędró~ 

wek ludów. Przebadano obszar 431,25 m2; 

Dokończono eksploracji odkrytych w roku· 1966 grobów nr 30 

1 '5 VJ formie rowków zakre::Hajqcych czworokąt. Otaczały one za

pewne stos. W wyniku 1badań antropologicznych w grobie 30 stwier 

dzono szcz~tki większej ilości osobników. W dolnej partii rowka 

tego grobu wyst~iło kilka odrębnych zaglębień - w niektórych 

stwi€rdzono ękupienia zabytków, między innymi kości pochodzqce 

z jednego osobnika. Oprócz tego odkryto 5 dalszych grobów /nr 

39- 43/. Przeważnie były to zbite skupienia prźepalonych kości. 

W jednym z nich /nr 39/ znaleziono rozbity ale prawie w całości 

zachowany pucharek szklany typu 230 Eggers. Kości, znalezione 

w dolnej części pucharka i obok niego, należały do 10-12-letnie

go dziecka. Z innych zabytkÓ\~ ruchomych na uwagę zasługują że -

lazne i bro,zowe spr.zączki z silni e zgrubiałym kab2:ąkiem ramy, 
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oraz brązowe, języczkowate okucie końca pasa. 

W ~ym sezonie wyeksplorowano całość cmentarzyska w Żabień

cu i stwierdzono, że / ciągnęło się ono ukośnie do linii spadku 

terenu, z poludniowego wschodu ku pólnocnemu zachodowi pasem 

długości około 40 metrów i szerokości ok. l~ m. Z ogólnej licz

by 43 wyróżnionych grobów jedenaście stanowią pochówki w row -

kach, a ~ozostałe to groby jamowe 1ub ·skupienia czystych, zbi

tych kości. Stwierdzono też istnienie warstwy ze szczątkami po

chówków "typu dobrodzieńskiego". 

Cment~zysko można datować na IV w. /ewentualnie schyłek w. 

III/ oraz 1-szą połowę V wieku. 

Na stanowisku ~ /Cmentarzysko na polu "Kąty"/ stwierdzono, 

że w wyniku wybierania pi~s~ na pol~ Tadeusza Jagiela uległo 

zniszczeniu kilka grobó• kultury lużyckiej. Przeprowadzono na 

zagrożonym terenie badania ~atownicze, które objęły przestrze6 

50 m2~ Odkryto 5 grobó~ ciałopalnych kultury łużyckiej /nr 681 

- .685/. W grobi~ · 681, przykrytym brukiem kamiennym, znaleziono 

ko~ci bydlęce. W czterech grobach stwierdzono przedmioty brą -

z owe. 

, 
Z A L B S I B S L ~ S K I B 

pow. Strzelce Opolskie 

Konserwator Zabytków 

Jrcheologicznych w Opol~ 

Badania prowadził mgr Stanisław Pazda w czasie od 13 do 30. 

IV., finansowal WKZ w Opolu. 

Stanowisko zostało odkryte w 1963 roku, podczas budowy szko

ły. Przeprowadzone wówczas dorywcze badania ratownicze dostarczy• 

ly materiałów z trzech, częściowo zniszczonych obiektów osadni -

czych. Celem tegorocznych prac 'bylo określśnie charakteru i chro 
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nologii stanowiska qraz ustalenie zasięgu nawarstwień kultu-

rowych. 

W pobliżu szkoły założono kilka wykopów aondażowyc • 

Wykopy od północnej, zachodniej i wachodniej strony budynku 

wykazały, że warstwy kulturowe został:y tu ca;tkowicie zniaz -

czone, conajmniej na 15 m od szkoły •. Jedynie w w~kopie o po

wierzchni ca 75 m2, zalożonym od południa, natrafiono w od

ległości 3 m ad murów na nienaruszone obiekty osadnicze. 

Odkryto dwie jamy miesz~a:).ne, _ pię6 - paleniskowych, ewentual

nie odpadkowych · oraz kilkanaścię jam poelupowych. Na .,Przeba

danym odcinku warstwa kulturowa riie występowad:a, a obiekt;:{ 

nieruchome zarysowują się na tle calca /glina/ bezpośrednio 

pod warstwą orną. 

W jamach znaleziono: głównie ceramikę wykonaną na kole 

/ale także i ręcznie lepioną/, polepę i nieco kości zwierzę-

cych. 

Na podstawie uzyskanych materiałów odkrytą osadę można 

wstępnie datowa6 na schyd:ek okresu wpływów rzymskich /IV . w. 

n. e./. 
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\Y O Z i S N E 

~ R E D N I O W I E C Z E 

-====a=======================================~ 

·. 
:B i D X: O W I O E, Muzeum ~lęża~skie w Sobótoe 

pow. Wrocław 

Badania prowadziła mgr Halina Gosławeka, finansowal WKZ 

we Wrocławiile 

:Badania miały charakter weryfikacyjny na grodzisku wczes

nośredniowiecznym. · Wykopy usyt11?wano na majd~nie {ary 'l 1 24) 

i pod wałem . od wew.n~trznej strony w północnej oz~śo1 grodzie

ks (ar ''·Warstwa 'kultllrowa, ak:tadajtłoa się z próchnicy ·z du.-o 

Ż!l ilościi\ spalenizny zalega:te ne głębokości 30 ·om od powierz ... 

ohni i sięgała ~iejsoami do 1,70 m. W czasie eksploat acji naw 

trafiono na pozostałości po obi~ktach użytkowycha proatok~tnego 
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ksztc.łtu bruk (wymiarya 4 x 5 m), złożony z silnie przepalo .. 

llJICh kamieni (ar 31 cw.C) oraz dwa paleniska otoczone l ::.lenia .... 

mi (ar 24 ćw.E i O). W obr~bie bruku znajdowała się duże ilość . 
ceramiki, przepalonych . kości zwierzęcych i .kilka przedmiotów 

żelaznych. W wykopie pod wałem odkryto na głębokości 60 om 

owalną jam~ wypełnioną próchnicą. VI jamie zneleziono dużo ułam

ków naczy6. 

Materiał ceramiczny jest jednolity pod względem chronolo .... 

gicznym i mało zróżnicowany w zakresie form. Przeważają uaozy

nia duże, grubościenne, nie zdobione, tylko nieliczne ułamki 

są pokryte ornamentem w postaci poziomych Żłobków i linii fa

listych w częściach przykrawędnyoh. Na · uwagę zasługuje dno no

cz;ynia ze znakiem garncorskim w formie krzyża z zagiętymi ra

mionami, otoczonego pod~~jnym kołem. Przedmioty . metalowe są re

prezentowane przez noże . żelezne. 

Okres użytkowania grodzialta zamyka się w granicach II-III 

w. Bliższe określenie charokteru grodziska jest jeazcze 1po 

wstępnym etapie badai, trudne. Przyszłe prace powinny objąć 

obszar między podwójnym wałem we wschodniej części obiektu, 
o 

majdan od strony pÓłn~ onej, fosę oraz teren w pobliżu grodziska, . 
gdzie w czasie badaD powierzchniowych znaleziono ołowiany cięa 

żarek do wagi i ceramikę z XI/III w. 

B ISK U P.I N, pow. ~in Pal5stwo\,e rtuzeum Aroheolo .... 

giczne w Warszawie 

Badania prowadził Jerzy Głosik, w okresie od 3.VII. -

25. VIII, fimmaowa.ł:o PMA w Warszawie 
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Stanowisko 18-te w Biskupinie, położone jest na rozleglej 

suchej kępie 1 mierzącej około 6 ha 1 wśród ł~k 1 mniejwięcej 450 

m od · półwyspu. Na terenie tym 1 w latach poprzednich nutrafiomo 

na ślady osadnictwa neolitycznego, kaltury luż1ckiej i z wczes

nego średniowiecza. 

Ogółem przekopano 1.500 m2 powierzchni ziemi. Odkryto 30 

obiektów osadniozyoh 1 w tym dwie jamy z wczesnej epoki brązu. 

Pozostałe 28 zespołów osadniczych stanowiły półziemianki o olul

rakterze mieszkalnym, w ilości 13 obiektów, jamy gospodarcze 

głównie zapasowe, w ilości 12 obiektów 1 3 jamy produkcyjne, 

w tym dwie w~dzarnie z ogniskami służ~cymi do 11 podsuszania'' ryb 1 

z VII-ego - VIII-ego wieku oraz dziegciarnia z X-ego wieku. 

·Oprócz tego występowały dwa sRupiaka ceramiki 1 kości oraz dwa 

ogniska otwarte odpowiednio wyłożone kamieniami sprzed X-ego 

wieku. 

Fod względem chronologicznym osadnictwo jest powiązane z 

grodem 1 podgrodziem na półwyspie 1 innymi osadami. Fooztttek 

jego sięga VI-ego wieku 1 trwało ono do pierwszej połowy XI-ego 

wieku, to jest w przybliżeniu do czasów Mieszka II-ego. 

Ceramika wykazuje pewne zróżnico~anie 1 zarówno w zakresie 

form 1 jak sposobu wykonania naczy~. Najbordziej prymitywne 

elementy przedstawiają naczynia ręcznie lepiona. Obok rdch, 

pojawiają się garnki górą obtaczane 1 bądź okazy oałkow1oie ob

taczane na kole garncarskim. Na dnie jednego z na czy~ znajdo

wał się znak garncarski w kształcie swa atylei z Xl-ego \".ieku.. 

Ostatnie naczynie z reguły były ornamentowane. Wyróżnia się 

naczJ nie zdobione na całej powierzchni pasmami linii f a listych 

i ornamentem ukośnych stempelków orc.z regularnymi pusmam1 ry

~ymi, z Xl-ego wieku. 
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Z pozoatałych materiałów wczesnośredniowiecznych, wymie ... . 

nić można fragmenty prażnio, "talerze", różne odmiany pn~ ~ ś

lików glinianych, żelazna noże, uchwyty do wiader, dalej szyd

ła i przekłuwacze z rogu i kości, w ko6cu narzędzie haczyko

wate wykonane z poroża młodego jelonka. Osobno wspomnieć nale• 

ży o rurkowatym paciorku z masy szklistej, z VII-IX wieku i 

oryginalnej osełce z piaskowca. 

Podczas prao wykopaliskowych na ątanowisku 18-tym, w Bis

kupinie, wykonane zostały dwa "leo-profile", wybranych jam 

gospodarczych, kształtu "gruszkCN> ~tego" 1 w formie trapezu, 

dochodzące do 1,5 m zagłębienia. Jeden s tych "leo-profili" 

eksponowany został na miejscowej wystawie Biskupińskiej, drugi 

zaś wystawiony na st a łej ekspozycji PatSstwo .;ego Lluzeum Archeo

logicznego w Warszawie. 

B N I N, pow. ~rem 

B N I N, pow. ~rem 

(gród) 

patrz brflz 

lUI te dra •• roh. Polski 1 Pow

szechnej w Poznaniu 

Badania pro ·.vudził doo.dr Jon ~ak, mgr Jerzy Fogel w okre

sie od 15.VI. do 3l.IX, finansował- Uniwersytet im • .a .Mio ... 

kiewioza w Po~naniu. 

Kontynuowan ie bada6 z lat ubiegłych. Osiągnięte dotych

c:c::as \Vyni ki l• ozwala j ą stwierdzić, że n<:J jstarazy wał grodu 

bni6alc1ego został wzniesiony w X/XI w. Po pewnej stagnacji w 

zakresie budownictwa obronnego w XI-XII w., nt~stftpiła intensy-
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fikacja budownictwa w pierwszej połowie XIII w (4 wały obronne 

po soMa następujące, przy czym młodsze przybudowywano do fron

tu starszych). Wiązać to należy z walkami książąt śląskich z 

wielkopolskimi o Bnin 1 który leżał na dziale drożnym między 

~remem, ~oznaniem, a Gieczem. Natomiast podgrodzie (zdaje się 

ot~arte) rozwijało się od X po liii wiek włącznie, z tym, że 

w pierwszej połowie XIII w. zostało okolone drogą drewni aną. 

Ponadto wystąpiły ślady osadnictwa, tak, jak w roku ubie@

łym kultury łużyckiej z okresu Hallatatt C-D, które rozprze~ 

strzeniało się szczególnie w części połudńiowej półwyspu. 

BRU D Z E~~ pow. Płook Zakład Folekiego Atlasu 

Archeologicznego IHKM PAN 

Badania prowadził dr Wojciech Szyma~aki, finanso wał 

Zakład Folskiego Atlasu Archeologicznego IHKM PAN. 

Przeprowadzono badania sondażowe na dobrze zochcwanym 

grodzisku oyplowym z trójkątnym wałem. Odkryto nikł e ślady 

zasiedlenia w postaci paleniska ka miennego z VIII wi eku oraz 

pojedyncze fra gmenty ceramiki z XI wie i> u, skupione wy ł qc znie 

przy wewhętrznym. stoku wału. 

B R Z E G, ~ow. Poddębioe Muzeum w Sieradzu 

Badania prowadziła mgr Anna Kufel~Dzierzgowsko , fin~nso

wal1 Muzeum w Sieradzu 1 WKZ w lsodzi. 
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~redniowieczne (użytkowane XI-XIII), cmentarzysko szkie

letowe znajduje się na. skraju wysokiego brzegu doliny Warty, 

n~ terenie dziułki szkolnej. Odkryte zostało przyp&dkowo w 

1964 r., podczas kopania dołów pod fundamenty. Systematyczne 

praoe wykopaliskowe prowadzone są od r. 1965. 

W czasie tegorocznych prac wyeksplorowano 18 grobów szkie

letowych z wyposażen~em (głćvmie noże - 14 szt i naczynia -

5 szt). Wszystkie naczynia miały znaki garncarskie, a jedno 

także odoisk osi koła garncarskiego. Ciekawą formą wyróżniała 

się g!inian& flesza, o prawie dwustożko\~m brzuścu i krótkiej, 

bardzo wąskiej szyjce, zdobiona na całej powierzchni dookolny

mi Żłobkami (grób 72). Na uwagę zasługuje również doskonale 

zachowany, niewielki toporek żelazny (grób 71). 

W grobach wszystkie szkielety męskie miały głowy ułożone 

na wschód, kobiece ... na zachód. Groby były pojedyncze, poza 

jednym (grób 72), w którym znaleziono dwa s zkielety ... jeden 

leż ał wyprostowany, z głową skierowaną na z&ch6d 1 kości zaś 

drugiego zsypane były we wschodnim końcu jamy grobowej, za 

stopa mi pierwszego. 

Wyko pa llaka tegoroczne pozwoliły na ustalenie zasięgu 

cmentarzyska. 

B R Z E Z I E1 pow. Trzebnica .Konserwator Zabytków Archeo

logicznych we Wreolawiu 

Badania prowa dził mgr Tadeusz Kaletyn, finansował V/KZ 

we Hrocławiu. 

Wcze snośredniowieczna osada w Brzeziu leży w zachodniej 
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części środkowego odoinka pradoliny Baryozy, na niewielkim 
l 

wznieeieniu, w odległości ok. l km na wschód od wsi. w oelu 

uściślenia chronologii oraz wyznaczenia zasięgu osady założo

no tu dwa -wykopy oraz 8 sondaży. Ogółem przebudano do oalca paw 

wier~chni~ około 1,2 ar3, Odkryto 1 wyeksplorowano 6 obie~tów 

nieruchomyoh, w tym jedną dużą półziemiankę, w poziomie o zary

sie prostokątnym i wymiarach 4,30 x 2,50 m. Wypałnisko jej za-
. . 

legało w oalcu, do głębokości 1;00 m. W północno-zachodniej 

oztśoi obiektu znajdowało się palenisko. 

Obiekty ~ieruohome zalegały w piaszczystym calcu, bezpo

średnio pod w 81'stwą orną, na głębokości około 0,30 m i był.y 

znacznie znisżozone orką, Na podstawie przeprowadzo~oh badad 

przypuszcza się, że . omawiana _osada zajmuje powierzchni~ około 

2 ha, Wśród zabytków rucbomyoh - poza jednym nożem żelaznym 

dominowała ceramika. W oparciu o dość jednolity jej ohar& k~ 

ter można datować osadę na II/XII w. 

W zachodniej ozę6q' osady odkryto kilkadziesiąt . fragmentów 

żużla żel~znego, który ·zaleg~l luźno w warstwie ornej •. Przy .. 

p~szozać m~żna, że znajdowało się tu stanowisko hutnicze. 

B Y O H O W o, pow. ·Milioz patrz brfłz 

.•· ·; 

C E D ~ N L A, pow, Chojńa Muzeum w Cedyni 

Bada~ia prowadzili dr Władysław Filipowiek 1 H,Mal1nows

. ka w ·Okresie od dn. 7 .do dn. 25.X, t f:l .nansowało Uuzeum Pomorza 

Zaoh, w Szczecinie. 

l 
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W ramach badań nad~zesnośredniowiecznym osadnictwem 

Cedyni, w związku z przypadkowym Odl~yciem na stan. 2 grobu 

ciałopalnego w 1966 r. w sąsiedztwie grodziska, rozpoozi~O 

badania zwiadowczo-sondażowe, celem odkrycia i zlokalizowania 

kościoła roma6skiego. 

W trakcie badaó natrafiono na przemieszane groby szkiele

towe, groby popielnicowe wozeanośredniowieozne 1 łużyckie oraz 

nienaruszone groby szkieletowe przypuszczalnie z wczesnego 
\ 

średniowiecza. Groby szkieletowe zalegały nad popielnicowymi. 

Wśród zabytków należy wyróżnić oprócz ceramiki, obrączkę z 

brązu i 2 brakteaty. Natrafiono także na fundamenty kamienne 

budowli usytuowane równolegle do siebie w Odległ. 8 m (?) 

w kierunKu półn.zaoh. - połudn.wsoh. Odkrycie to pozwala przy

puszczać, że e~ to relikty kościoła widoczne na sztych~ Meriza~ 

na z XVIII w. 

W powiązaniu z omentarzyskiem szkieletowym i ciałopalnym 

wynikają sugestie, że możemy mieć do czynienia ze śladami koś

cioła z czasów chrystianizacji Pomorza w XII w. Celem wyjaśnie

nia tego zagadnienia badania będ~ kontynuowane w roku przysz• 

łym. Plan~je się również1 po sukcesywnym odsłonięciu fundamen• 

t6w kośo1oła1 pozostawienie ich i zabezpieczenie w aharakterze 

rezerwatu archeologicznego. 

O H A R Z Y K O W E1 st.l, 

pow. Chojnioe 

K~ze~m Okręgowe. w Toruniu 

Badania prowadził mgr Gerard Wilke i Ignacy Skrzypek, 

od dn. 21.~- 28.VI 1 finansowało PMRN w Chojnioaoh. 
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W związku z realizacj~ planu badań nad wczeanośrednio~ 

wiecznym osadnictwem międzyrzecza Gwdy i Wisły przeprowadzono 

na stanowisku l wstępne prace wykopaliskowe. Grodzisko kształ

tu nieregularnego owalu o wypukłym majdanie (z wyj ątkiem części 

północno-zachodniej) usytuowane jest na półwyspie jeziora Cha

rzykowekiego (w jego południowo-zachodniej części), na wynios

łym wzgórzu morenowym. Majdan obiektu (centralna czQść) wynosi 

się około 18 m nad lustrem jeziora. Wał rysuje ai~ na jbardziej 

czytelnie w północno-zaohodniej części osięgajęo wysokość około 

2-2,5 m. 

Zakres tegorocznych badaó obejmował obok prac pomiarowych 

wstępne rozpoznanie stanowiska. W zwi~zku z tym założono trzy 

wykopy sondażowe na majdanie grodziska (numer l ó wymiarach 2 

x 5 ma numer 3 1 4 o wymiarach l x l m), dwa wykopy w kotlince 

przy wale (nr 5 i 6 o wymiarach l x l m) wreszcie ostatni na 

wewnętrznym stoku wału (nr 2 o .wymiarach 2 x 10m). frey pierw

sze z wymienionych sondaży dały wynik całkowicie negatywny, pod 

warstw~ próohnioy wyet,p1ł bezpośrednio calec. Najci~kawezym 

był wykop sondażowy numer 2~ gdzie uchwycono bardzo ozytelnie 

dwie fazy budowy wału. Wał starszy {~faza), który więzać można 

e osadnictwem okresu halsztackiego, zbudowany został na warst

wie pierwotnego humusu. J~dro wału tworzył szerokości około 5 m 

nasyp gliniano-ziemrty (odkryta j~go wysokość wynosi 90-lOOcm), 

zwie6czocy pierwotnie konstrukcją drewnianą, która uległa 

Zlliszozeniu przez pożar. W warstwie spalenizny obok zaobeerwo ... 

wanyoh .lioS!Inie przepalonych w ogniu kamieni polnych odkryto 

nieliczne fragmenty ceramiki pozwalaj~oe datować I fazę osad

nictwa na koniec okresu halsztackiego, a być może i pocz 4tek 

.okresu lateńskiego. Wał młodszy . (II faza) został znacznie pod-
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wyżezony 1 poszerzony. Udało się jednakże odkryć tylko jego 

pi aszczyste jądro oraz częściowo warstwę wyklinowuj~o~ . się na 

wewnętrznej stopie wału wraz z paleniskiem. 

Szczyt walu uległ całkowitej niwelacji. Odkryte w palenie• 

ku fragmenty ceramiki pozwalają datować II fazę osadnictwa 

na koniec Vlii (?) i IX- X wieku. 

Wszystkie te dane i odkrycie warstwy kulturowej w wyko

pach sondażowych nr 5 1 .6 wskazywałyby,iż pomieszczenia miesz

kalne znajdowały się wyłącznie w kotlince w pobliżu walu obron

nego. Takie usytuowanie zabezpieczało ówczesnych mieazka~c6w 

przed działaniem złych warunków klimatycznych. (wyniosłe wzgó

rze na półwyspie jeziora). 

C H A R Z Y K O i E, st. 2, 

pow. Chojnice 

Muzeum Okręgowe w ~oruniu 

Badania prowadził mgr Gerard ~ilke i Ignacy Skrzypek 1 

od dn. 29.~- ll.VII 1 finansowało PMRN w Chojnicach. 

Kont~nuując badania nad wczesnośredniowiecznym osadnict

wem międzyrzecza Gwdy i 1'/isły przeprowadzono wstępne prace 

wykopaliskowe w Charzykowych na stanowisku 2. Grodzisko kolis

tego kształtu o wklęsłym majdanie ( opadaj qoym w kierunku Vls.

chodnim) i rozm~arach 20 x 20 m, usytuowane jest w odległości 

500 m od połudn.-znchodniego brzegu jeziora Charzykowskiego 

1 250 m na póln.-wsohód od szosy Chojnice-Bytów. Obiekt zajmu

je szczyt bardzo wyniosłego (ok.30 m wysokości) cypla moreno

wego. Wały grodziska e~ najbardziej czytelne od zewnętrznej 

strony stanowiska, osi~gająo w partiacha południowej 4 m wyso-
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kości, zaś zachodniej od 5 ~ 5,5 m. 

D~ż~c do wstępnego rozpoznania obiekt~ założono e w,ykopy 

sondażowe, pierwszy (nr l o wym. 2,5 x 3 m) na majd&n1e, drugi 

(nr 2 O wym. 2,5 X 7 m) na Wewnętrznym skłonie wału. W wyniku 

krótkotrwałych prac odsłonięto, aż do szczytu wewnętrzn~ cz~ść 

wału, który usypany został na pierwotnym h~m~aie z warstw gli

ny 1 piasku, a wzmocniony konstrukcj~ przekladkow~ (zachowan~ 

bardzo fragmentarycznie). W części zachodniej wykopu udało 

się zaobserwować ślady dwukrotnej przeb~dowy l~b naprawy wału 

obronnego. Odkryte licznie, przy wewnętrznej stopie wału, ka

~ienie polne . a~ śladem zwenętrznego płaszcza wału lub też jego 

umocnieniem w miejecu etyku .z majdanem, Pierwotna szerokość wa~1 

lu u podstawy wynosić musiała przeciętnie ok. 7 - 8 m. 

Obydwa wykopy dostarczyły fragmentów naozy4 glinianych, 

które pozwalaj~ wetępnie datować - obiekt na koniec VIII(?) 1 

IX-X wieku. 

l 

C H E Ł M, pow. Bochnia Katedra Archeologii Uniwer

sytetu Jagiello6ak1ego 1 

Muzeum Archeologiczne w 

Krakowie 

Badania prowadziły dr Maria Oabalaka 1 mgr Alina Wa~owy, 

finansował Uniwersytet Jag1ello6sk1 1 w~zeum Archeologiczne. 

Kontynuowano systematyczne praoe wykopaliskowe na gro

dzisk~. Leży ono na wyniosłym pagórk~, na skraj~ Pogórza Karw 

packiego, otoczone jest z tr•ecp stron Rabą. 

Badania prowadzono w zachodniej ozęśoi grod~iska, na ekło-
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nie majdanu. Wykop długośoi 25 m, szerokości 2,5 m podzielono 

na 5 ćwiartek. Na ćwiartce najwyższej (nr l) pod warstw~ humu

su zalegała warstwa kulturowe bogata w zabytki, pod nią od

kryto jamy o różnej głębokości. w· pozostałych świartkach jam,y 

wyodrębniły się bezpośrednio pod humusem. 

Stwierdzono istnienie osady kultury promienistej (7 jąm 

paleniskowych okrągłych i prostokątnych oraz ' trapezowate 

bez śladów ogniska). Wyodrębniono też kilkanaście jam poełu

powych~ Materiał z jam należy w większości do kultury promie-
---

nistej, m.in. pncharek na ażurowej nóżce typu Budakarz (forma 

znana tylko z terenu Węgier), a także obsydian, dwie miniatu

rowe siekierki kamienne 1 trzy ciosła kościana. 

Poza tym na stanowieku stwierdzono obecność ceramiki -

w humusiea średniowiecznej, wczesnośredniowiecznej, z okresu 

wpływów rzymskich, kultury łużyckiej i kultur neolitycznycha 

sznurowej i lendzielskiaj. Wyodrębniono też skupisko oeremiki 

wczesnośredniowiecznej z IX-X w, Nie natrafiono natomiast na 

_żaden ślad umocnie-6 obronnych. 

Badania będą kontynuowane w 1968 r. 

CHLEWNIA, 

pow. Grodzi_sk Mazowiecki 

Zespół Bada~ nad Polskim 

$redniowieczem UW i PW 

Bad ania prowadziła doc.dr Zofia Wartołowska, finansował 

V/KZ w Warszawie_. 

W b.r. rozpoczęto badania sonó.ażowe na grodzisku. Prace 

trwały ok. 2 tygodni. W latach następnych przewiduje się ba-
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dania syetematycBne. 

o o N ~ o R o E T, dep. Drome, 

Francja 

O Z AJ E & W 0 L X A, . 

pow. Siem1atycze 

patrz średniowiecze 

WKZ w Białymstoku 

Badania prowadziła mgr Krystyna Chilmon, finansował WKZ 

w Białymstoku. 

Prace miały charakter ratowniczy. Na omentarzysku które 
/ 

tworzyła grupa 10 kurhanów, przebadano 9 grobów z zieMDJmi 

nasypami średnicy ok, 8 do ok.l2 m i wYSOkości od 0,3 do l m. 

W niektórych kurhanach występowały lu~no kamienie niekiedy 

tworz~c skupiska. 

~ kurhanach występowały pochówki ciałopalne. bezpopialni

cowe. Spalone szczątki kostne zalegały na dawnej powierzchni 

terenu u podeta_wy nasypu. W kilku kurhanach znajdowaly . się 

one wraz z węgielkami drzewnymi i ułamkami ceramiki pomi~dzy 

kamieniami. 

Materiał zabytkowy to gwó~d~ żelazny i ułamek sztabki że

laznej, ułamki naczy6 obtaczanych, zDobionych ornamentem fa

listych lub poziomych linii. Kilka fragmentćw naczy6 nawiązuje 

kształtem do ceramiki z X-XI w. z obszarów nadbuskich. 

Dalsze badania grobów kurhanowycn na omentarzyskach 

wczesnośredniowiecznych Podlaei,a ,POZWOlll sprecyzować chrono ... 

logię i przynależność kulturową tej wyróżniającej się 1 mało 



- 207-

poznanej grupy stanowisk. 

C Z E L A D ~ W I E L K A, patrz średniowiecze 

pow. Góra 

C z E R S X, pow. Piaseozno IHDI P.AN 

Badania prowadzila mgr Jadwiga Rauhut, finansował IHKM 

PAN. 

Tegoroczne badania, polegaj~oe na odsłanianiu dalszych 

partii fundamentów gotyckiej kaplicy zamkowej św.Piotra ujaw

niły nowe szczegóły. Zachowaną s'zczątkowo, na odcinku 3 1 30 m 

między dwoma przyporami, ścianę północną kościoła (nr 9) two

rzyły cztery wp!stwy głazów łączonych zaprawą i gruzem. W ten 

sam sposób wykonane zostały przypory, znajdujące się po zew~ 

nętrznej stronie murów. Odełaniano także fundamenty ściany po

lu4niowej. W odróżnieniu do poprzedniej, mocno zniszczonej, 

ściana południowa łączn~e z absydą nosi ślady olicowania w 

górnej ozęśoi. Poniżej olicowanie zalega kilka warstw kamieni 

prz.edzieionych warstwami gruzu i łączonych zaprawą. Uwagę 

zwraca duża różnica w głę'bokośc1 stopy fundamentów na poszcze

gólnych odcinkach, wynikaj ąca z ukształtowania terenu. Odsło

nięte partie fwldamentów pozwalają obecnie na ustalenie wymia

rów lcoscioła. W przybliżeniu wynosiły one 20 x 10 m. Jak wyni

ka z dotychczasowych obserwacji wej ście do kościoła (może 

dwupoziomowego ?) znajdowało się po stronie zachodniej. W na-
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rożnikach p6ln.zach. i połudn. zach. zachowały eię resztki 

arkady wykonanej z cegieł gotyckich. 

Przy . odozyszozaniu kamieni, stanowiących funda ment po 

stronie południowej, znajdowano dość liczne kawałki tynku z 

polichromią (m.in. zachowały się ślady złocenia) oraz fragment 

płytki glazurowanej z posadzki. VI sąsiedztwie kamieni w warat

wie przemieszanej z gruzem (przy okopywaniu funda mentów) zn~ 

leziono ułamki szkła, grot bełtu kuszy, przęślik i fragment 

przedmiotu z brązu. Do warstwy średniowiecznej z XIV-XV w. 

(warstwa In) należą natomiasta pólfabrykat cięż arka wapien

nego do sieci oraz róg ze śladami obróbki. Nieliczne przedmio

ty z XI-XII wieku (warstwa IV b, o, d) reprezentuje m.in. pól

fabrykat pisanki z wapienia• 

W sąsiedztwie murów kościelnych (ar 19) natrafiono na 

dalsze pochówki wczesnośredniowieczne z 2 połowy XII i z XIII 

w. Tylko dwa szkielety posibdały ozdoby. Była to zawieszka 

dzwoneczkowate (gr.622) 1 kolorowe szklane paciorki i 2 kabłącz

ki z brązu (gr.626). 

Wyniki tegorocznych badaó pozwalają nas l/ wykonanie pró ... 

by rekonstrukcji kaplicy zamkowej, 2/ wyeliminowanie domysłu 

o elementach roma6ek1ch v: badanej budowli. Znalezione w latach 

ubiegłych liczne ciosy wapienne pochodzące z kościoła zalegały 

wyłqoznie na wtórnym złożu. Ze względu na znaczną głębokość 

fundamentów badania nie zostały zakończone i powinny być 

kontynuowane. 

D i B N I O A, pow. Trzebinia patrz brąz 
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DOBRA NOWOGARDZKA 

pow. Nowogard 

D O B R O P O L, 

pow. Kamied Pomorski 

patrz śr,dniowieoze 

Mu~eum Pomorza' Zachodniego 

w Szczecinie 

Badania prowadzili dr Władysław Filipowiek i W.Garozy~eki, 

w okresie od dn. 4 do ,O.IX., finansowało Muzeum Pomorza Za

chodniego 1 WKZ w Szczecinie. 

. 
W b.r. kontynuowano rozpoczęte badania na osadzie otwar-

tej stan.9. Odsłonięto 5,4 ara, nawi~zująo do wykopu z 1966 r. 

W trakcie badań natrariono na 19 jam, 5 palenisk i l piec. 

Paleniska płaskie i lekko wklęsłe o średnioy 1,20 x 1,00 m ~ 

1,00 x 0,60 m wyłożone kamieniami, zniszczone w górnej ozęśoi 

orką. Głębokość palenisk lO - 60 om. Jedno z nich dwuwarstwo

we, sięgaj ~oe do głębokości 60 om. Jamy nieckowate o śred. 40 • 

280 om. Głębokość jam 25 - 50 om. 

Zawartość palenisk i jam to nieliczne ułamki naczyń 

wczesnośredniowiecznych i z okr. rzymskiego. Nie zaobserwowa

no nawaretwiania się jednych na drugie. Na badanej osadzie 

znaleziono 2 noże żel., fragm. obr~ozy żel. wiaderka, przęśli~ 

z wczesnego średniowiecza oraz fibulę brąz. z dwoma kapturka-

mi z okr. rzymskiego. 

Interesująco przedstawiają się dalsze odkryte jamy, któ

rych z przyczyn obiektywnych nie badano. Sześć z nich o średn. 

50 x 60 om za~iera grudki przepalonej gliny, a układ przest• 
'' 

rzenny sugeruje występowanie śladów chaty• W sąsiedz twie tego 
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zn~ leziska odkryto piec całkowicie zniszczony w górnej c zęści 

o ś r edn, 2,40 x 1,80 m, zale_ ający nieckowato w calcu do 

głę b. 70 cm, Piec zawier~ł przepaloną do czerwoności glinę, 

nieliczne kamienie pol~e nie regularnie ułożone a na dnie 

niecki, spaleniznę z węgielkami drzewnymi 1 popiołem o miąż

szości do 20 cm~ 'li jamie piecowiska znaleziono kilkć.i ułamków 

naczyń z okr. rzymskiego. Funkcji· pieca nie udało siv nur<~zie 

ustalić, Osadę należałoby datować na okr.rzym. I - II w,n.e. 

i okr, wczesnośredniowieczny _ XI- Y~I w. Planuje się kontynua~ 

cję badaD" w roku przyszł.ym z uwagi na powiqzf:lnie osady z polami 

uprawnymi (zagonami) badanymi w 1966 r. 

G O R Z Y C K O, 

pow, Międzychód 

Konserwa tor Zabytków krcheo

logicznych ~ Poznaniu 

Badania pro~;adził dr Stanisław Jasnorz, w okresie 12-16, IV 

finansował \IKZ w Poznaniu, 

Badania o charakterze ratowniczym miały na celu poznanie 

rodzaju sta~owiska przed jego częściowym zatopieniem w · .. yni .. u 

spiętrzenia wody. Znaleziony tam poprzednio ma teriał w posta

ci ceramiki wczesnośredniowiecznej (IX-X w) oraz ukształtowa

nie zev.nętrzne przemawiały za apecjelnym przeznaczeniem tego 

miejsca w przeszłości, 

~~konano dwa wąskie przekopy, zbiegające się pod k ~tem 

prostym w środku wyspy, trzy profile rowu otaczaj ~cego p~~ski 

wierzchołek wyspy 1 jedną odkry>". kę na jej śroaltu. łTa tej pod

stawie stwierdzo~o, że środek wyspy został celowo wyrównany i 

otoczony rowem w kształcie niez:egullJrne go czworoboku i v;ykozy-
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wał bardzo niewielkie ślady warstwy kulturowej. RQW o szer. ok. 

2 m zw~źał się ku dołowi i na jego dnie od strony wewnętrznej 

zalegały warstewki storfiałego drewna dębowego 1 brzozowego 

stanowiące resztki palisady. 

W wypełn~sku zncjdowały się kości zwierzęce i ułamki 

ceramiki. znaczne ilości tego rodzaju zabytków,a ponadto ułam

ki prażnio, przęśliki glin. i róg ze śladami obróbki odkryto 

natomiast na terenie leż4cym po zevmętrznej stronie fosy. W 

odkrywce na środku wyspy znaleziono starannie wykonane szydło 

kościane. 

Kształt badanego obiektu oraz specyficzne rozmieszczenie 

motarialu zabytkowego na zewńątrz umocnionej płaszczyzny poz

walają przypuszcz~ć, że na tym stanowisku istniało prawdopodob

nie miejsce kultu. W izolacji jego położenia w stosunku do oko~ 
. . 

licznych osad wczesnośredniowieczcych, a równocześnie VI miejsw 

cu łączenia się trzech.jezior oraz w bogatym jeszcze dziś 

drzewostunie (w odległości ok. 350 m od wyspy n~ cyplu wysunię

tym w jej stronę rosną trzy stare dęby) móżnaby widzieć dalsz& 

elementy przemawiaj:loe na korzyść takiej interpretacji. Doko

nanie analJ.z chemiczcych n~:~ zawartość związków fosforowych w 

poszczególny ch punktach wyspy, a także odsłonięcie większego 

obszaru na środkowej płaszczyźnie pozwoli zweryfikować powyż

szfl hipotezę. 

GO~DZIE 

pow. Białobrzegi 

N O W E, Muzeum ~wi~tokrzyskie w ' 

Kielcech 

Badania prowadził mgr Zygmunt W.:Pyzik, finansowało Muzeum 

~więtokrzyakie. 
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Badania miały charakter weryrił:€. cy jny • .Przedmiotem ich by

ło grodzisko znajdujące się w obrębie własności rolnej Józefa 

Rdzenka. Grodzisko, położone na równinie ma kształt kolisty. 

Składa się ono z dwu :~: os oddzielonych od &i&bit: wałem i cz~ti

ci środkowej usypanej w kształcie kopca. Fosa zewn~trzno ma 

kształt nieckowaty. Od strony wewn~trznej przylega do niej 

wał o szerokości 7-13 m i 1 1 5 m wysokości. Fosa o szerokoboi 

6-15 m wewnętrzna znajduje się między wyżej wymienionym wałem 

1 częścią środkową grodziska. Jest &łębolca i stale utrzymuje 

wodę. ~rednica samego kopca otoczonego dwiema fosami 1 wałem 

śródfosowym wynosi 50 m. 

Założono kolejno 3 wykopy badawcze o łączne,j povlierzchni 

112,5 m2• 

Praoe w wykopie I pozwoliły stwierdzić, że zewn~trzne 

ozęśoi wału zbudowane były z ziemi brunatnej, w której występo

wały też głazy granitowe wzmacniające wał. ~rodkow'i partię wa ... . . 

lu wypełniał piasek. W dolnej części wału znaleziono ułamki 

osramiki ze schyłkowej fazy wczesnego średniowiecza. 

Prace w v.~ kopie II usytuowanym we wachodniej częśoi "kop

ca" grodziska wykazały, iż było ono uży tko;·,une w schyłkowej 

dobie wczesnego średniowiecza (XIII w), w późniejszym okresie 

średniowiecznym (XIV-XV w.) i w cz~ each nowożytnych /XVII

XIX w.). W trakcie eksploracji odsłonięto kilka Grubych bier

wion poziomo ułożonych i dolną część drewnianego słupa. Ze 

względtl na zniszczony pierwotny ukł<:~d strGtygraficzny nie uaa-

lo się defini tywnia ustalić wiel~u tych konstrukcji. 

Vl,ykop III zloke;; lizowany w pólnocnej cz~ści 11 kopoa 11 dos

tarczył znacznej ilości ułamków naczyń z póŹnej fozy wczesnego 

średniowiecza. W warstwie ziemi na gł. 75 om odkryto ZGrupo-
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wanie 7 głazów granitowych tworzących mur o szerokości 105 om., 

wspurty od strony zachodniej drew.nianJm słupem. Być może jest 

to szczątkowo zachowana część ·założenia bramnego. Wyda je się 

bowiem, 1~ . brama grodu znajdowała się właśnie w tej części 

"kopce~", za czym przemawia wydatne zwężenie fosy umożliwiajCłOe 

stosunkowo łatwe -przerzucenie przez nią mostu. 

Przeprowadzone prace wykopaliskowe pozwalają na wyciągnię

cie wniosku, że stanowisko jest pozostałością grodu wzniesio

nego na sztucznym nasypie. 

G 0 R A G R' O D O W A, 

pow. Kielce (koło Tumlina) 

Muzewn ~w~ętokrzyekh w 

Kielcach 

Badania prowadzi!. mgr J anusz Kuczy6ski prllly współpracy 

B. Kowalczyk, w okr.esie 7-21. VIII, finansowało ·Muzeum Święto

krzyskie. 

Zespół wczesnośredniowiecznych stanowiek na ~6rze Grodo

wej jest przed~iotem wieloletnich bada6 Muzeum ~wi~tokrzyskie

go. W skład zespołu wchodzą małe osady otwurte rozrzucone na 

zbocz ach góry oraz wały kamienne, okalające jej szczyt. ~~ trak

cie poprzednich badaó postawiono hipotezę o J,cul t owej roli góry. 

Przemawiają, za tym wyniki prac ba dawc~y ch oraz analogie 410 

ośrodka kultu pogaćskiego na Łysej Górze oraz dolnośląskich zes• 

połów na ~Jęży i Raduni. 

Wały lct.Jmienne przecięto trzema wykopami w północnej oraz 

południowej c zęści, czyli w najlepiej zachowanych miejsnch. 

Profile wykopów wykazały, ż e pierwotnie górne wątki wałów po

siadały niewielkie konstrukcje dre.wniane, wie6oz.ąoe ich partie 
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a~czytowe, M &terieły zabytkowe wystąpiły w bardzo małej 1loś-. 
ci - są to głównie skorupy wczesnośredniowieczne, które roboczo 

da tować można na okres od IX do XI w. Badaniu potwierdziły rów

nież poprzednie ustale.aia w podstewo,;yoh kwestiach badawczych 

- między innymi istotnym był fakt braku śladów stałego oaadnict. 

wa w obrębie walów. 

G 0 R A. Z W Y C I i S T W A 

k/Granicznej Górnej, pow. 

!>widnica 

Zakład Arch.~ląskiej IHKM 

PAN we Wrocławiu 

Badania prowadził Jerz~r Lodowski w okresie od 8. VIII. 

do 23.VIII oraz od 16.X do 30.XI, findnaowal VIA.Z we Wrocławiu, 

Prac& wykopaliskowe miały oharakter badaó rato \'miczych. 

Na wypiętrzonej koło wsi Graniczna· Górna górze granitowej 

(320 m.n.p.m,), zwanej obecnie Górą Zwycięstwa, zuchowały ai~ 

resztki urządzad obronnych z wczesnego średniowiecza. Są to 

odcinki wałów szerokich u podstawy od ·4 do 6 m i wysokich od 

l do 2,5 m. Poni. eważ góra w najbliższych latuch zost~:~nie cał .. 

leowicie zniszczona przez kamieniołom postanowiono przebadać 

zachowane resztki wałów celem poznania ich konstrukcji 1 chro .. 

nologii. 

Wstępne analiza nawarstwie6 w poszczególnych wykopach (wy

kopy lokalizowano tek by zawsze zostało prz&cięte o ałe rozay .. 

pisko wału) wykazała, że konstrukcja wału nie była jednolite 

na całej długości. W miej ecach gdzie zbocza góry były najbar

dziej strome, rozmiary wału by~y niewielkie. Natomiost od po

łudniowo-wschodniej strony góry, łatwo dost~pnej, zbudov1ano 
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wal ksmienno-zie~, szeroki a podstaw,y na 5 m i wysoki ca 4 m. 

Po oba stronach walu znajdo ~ały się także rowy o szerokości 

około 2 m. 

Z zabytków ruchomych znaleziono w bieŻflc.ym sezonie wykopa• 

liskowym wyłącznie ceramikę. Jest to ma teriał 'jednorodny, po

ohodZ4CY z niewielkiego okresu czasowego, mieszozflcego się w 

ramech Z ~ XI wieku. 

G R O D Z I S K, 

pow'~ Węgrów 

Zakład· Polskiego Atlasa 

Archeologicznego IHXM PAN 

:Badania ·prowadziła mgr Ludmiła Paderewska, finansowal 

IHXM PAN. 

Przeprowadzono badania sondażowe na dobrze zachowanym, 

rozległym grodzisku w formie trójkElta z zaokr~glonymi bokami. 

Stwierdzono mało intensywne nawarstwienia osadnicze z XI w1eka 1 

głó~nie w postaoi rynnowatych zagłębie6 przytykajfloych bezpoś

rednio do wewnętrznego lica wału, zawierających m,1n. umiarko

wane ilośoi typowej ceramiki. Na mujdanie odkryto natomiast 

fragment jamy ze znacznil ilości!l ułamków ceramiki p6~nolate6s

kiej oraz przęślikiem glinianym. 

G R O S Z O W I O E, 

pow. Opole 

patrz br!lz 



G R U C Z N o, 
pow. twiecie 

- 216 .. 

Mu~eum w Grudziądzu 

Badania prowadził mgr Ryszard Boguwolsk1, finansowali -

\VZK w Bydgoszczy, Muzeum w Grudziądzu, Kutedra J,ntropologii 

UMK w Toruniu. 

Tegoroczne badania wykopaliskowe na cmentarzysku wczesno

średniowiecznym w Grucznie, nad Wisłą były kontynuacją prac 

prowadzonych kolejno przez trzy sezony począwszy od 1964 roku. 

Bieżący sezon archeologiczny stanowił os t ateczne zako6czenie 

badad na tym stanowisku. 

Rezultaty czteroletnich prac wykop&liskowych przedstawia

ją się następująoos 

l. zbadano łącznie 26 arów powierzchni 

2. odkryto 460 grobów (szkieletowych), z tego 212 w roku 1967, 

3. wyeksplorowano znnozną liczb~ zabytków archeologicznycha 

kilkadziesiąt pierścionków, kabłączków skroniowych, noży, 

ponad trzy tysiące lwral1k6w szlclanych, 7 braktea tów z XIII 

w., kilka metalowych i gieł do szycia, brązowe okucia poche

welc, 8 wisiorków dzwoneczkowa tych, kilka kolczyków meta lo

wych, krzyżyki metalowe, medalioniki, bransolety, naszyjni• 

ki, przęśliki, fragmenty sitek glinian,yoh. - Wszystko to z 

okresu wczesnego średniowiecza. Ponadto l fibulę z okresu 

wędrówek ludów, oraz l parę ostróg. Oprócz cer~ miki wczes-

nośredniowiecznej znaleziono skupiska ceramiki lmltury ;"cha

rów lejkowatych i kultury łuż~ckiej, 

4. zdobyto cenny materiał antropoloeiczny, potrzebny do od

tworzenia ówczesnych warunków demograficznych. 

5. wyeksplorowano 39 jam osadniczych (IX-X w.). 
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Material uzyskany .z omawianego omentarzyska datowany jest 

na XII ... m I wiek. 

H A 0 KI, pow, Bielsk 

Podlaski 

Konserwator Zabytk6w_ Arche .. 

ologiqznyoh w Białymstoku 

Badania prowadził dr,. Wojciech Szyma·6sk1, w okresie od 

dn. 4eX do dn.l3.X, finansowal WKZ w Białymstoku. • . 

Badania miały charakter wst~pnego rozpo.znania na grodzis..o 

ku o kształcie owalnego wzgórka ze stromymi zboczami i płaską 

platformą górną, ~& . przestrzeni 130m~. Zasadniczą cz~ść stano

~~ą nawarstwienia wczesnośredniowieczne z VI w. 1 mniej liczne 

późniejsze z XI w. Sporadycznię występują zabytki starsze, od . 
. ~ . 

neolitu po okres wpływów rzymskich. W centralnej p~rtii grodzie• 

ka · stwierdzono po zdjęciu warstwy humusu calec. 

W części południowo-zachodnieJ w bezpośrednim sąsiedztwie 

krawędzi, a częściowo na stoku, odkryto .na przestrzeni około -

22 m2 warstwę kulturową maksymalnej miąższości do 60 om, zawis~ 

rającą m.in. ślad zabudowy w postaci palenisk z wykładką ka• 

mienną 1 jam po słupach oraz nikłe resztki spalonej konstruk~ 

oji drewnianej. 

Odkryto głównie liczne fragmenty typowej ałowiatSskiej ce ... 

ramiki całkowicie ręcznej roboty z VI w., przęśliki gliniane, 

kamienną foremkę odlewniczą, fragment półkosza, część osełki 

oraz kości zwierzęce cz~ściowo ze śladami przepalenia. 

w części północno-wschodniej platformy grodziska odkryto 

tuż przy krawędzi rów sz;rokości górą oa 3 m. zagłębiony w zie

mię na ca 2 m, zawieraj.:~:cy na dnie fragmenty ceramiki z XI w. 
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Nawarstwienia z tegoż okresa odkryto ró~nież na poł~dniowo

wschodnim skraj~ platformy grodziska. 

Badania będq kontyn~owane w latach następn~ ch. 

IliOWROOtAł' • . 
- miasto 

Katedra Archeologii Polski 

1 Powszechnej Uniwersytet~ 

1m.A.Mickiewioza w Poznani~ 

Badania prowadziła dr Aleksandra Oofta-Broniewska 1 w okre

sie od 15.V. do 3l.VII, finansowała - MRN w Inowrooł~wi~. 

Post~latem badawczym było natr&fienie na ~ra~ne ślady 

osadnictwa wczesnośredniowiecznego .' Z ~wagi na braj jakichkol

wiek konkretnych wskazówek, trzeba było zacząć od przeprowadze

nia posz~iwa~ wstępnychapowierzchniowych l~b wierce~ geologicz

nych względnie też rowów sondażowych. Tymi pracami zwiado wczymi 

objęto obszar "Starego Miasta" od roma6sk1ego kośuioła N.~. 

Panny poprzez Rynek do kościoła św.M1kołaj a 1 (st.a 2, 2a, ,a, 

6a 1 Ba, 15 1 16, 16a 1 17 1 18, 20). 

Równocześnie też nadzorowano szereg prac ziemnych prowadzo

nych w granicach Inowrocławia przez różne inatyt~cje państwowe. 

W rez~ltaoie zloka lizowano w obrębie Inowrocławia 5 osad 

wczesnośredniowiecznych. Na obiektach na jciekawszych l~b naj

bardziej zagrożonych rozpoczęto syste •natyczne badania wykopa

liskowe. Wynikiem . krótkotrwalyoh prac było odsłonięcie fragmen

t~ osady przemysłowej datowanej na k. XI 1 XII w.n. e. l~ a jwyra~

niej ~chwycony t~taj został zespół pieców do wytop~ żelaza. 

Równocześnie ekspedycja prowa dziła tukże badania r~:~ tMkowe 

na odkrytej w czu sie prac budowlanych na zaplecz~ Teatr~ ~ieja~ 
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kiego, osady średniowiecznej (st.l9) uzyskuj'o wiele cennych 

zabytków ruchomych wykonanych z surowców organicznycha drew~ 

na (talerze, beczułki, łyżki, kubki) i sk6ry (woreczki 1 frag

menty obuwia w tym l cały but z cholew,). Tutaj też 04kryto 

kilka interesujących konstrukcji drewnianych .(pomost na 50 

słupach, piwniczki ~magazyny i piwniczki ~ lodówki do przecho~ 

wywanitl napojów. Przebadany fragment osady średniowiecznej staa 

nowił zaplecze gospodarcze klasztoru 00 Franciszkanów, mieszcz~ 

oego się niegdyś ·ua miejscu dzisiejszego Teatru. 

J A R N I C E, pow. Węgrów patrz okres late6ski · 

. K A Ł D U S I E, pow.Chełmrio Katedra Lrch.Pol. 1 Fowaz. 

. UMK w Toruniu 

Badania prowadził Andrzej Kola, w akresie od dn.3.VIII 

do dn. 2. IX, finflnsowało - Toru.ó ski e Towarzystwo Naukowe. 

Grodzis ko w Kałduale oruz inne stnnov;iska u rc.Łleologic,:zne 

z tej miejscowości znane są w literaturze archeologicznej 1 od 

lat etanowiły przedmiot zuinteresowad wielu badaczy. 

Celem badań było uzyskunie ogólnej orientacji w straty

grafii obiektu. 'll wziązku z tym z ałożono trzy wykopy, każdy o 

r> owierzohni ćwi artki arowej. Wykopy zlokalizowane zostały w . 
południowo-wschodniej czyś ci wnę trza grodziska i usytuowane 

wzdłuż pasa północ-południ e. 

We wszystkich wy kop::~ ch pod warstwą humusu wystę powała 

warstwa osadnicza z okresu wczesnośredniowiecznego, mocno znisz-
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czona, zawierająca dużo materiału ruchomego (cerLmiko, kości 

zwierzęce, wyroby z kości, różne szczątki org~..oniczne itp.) di.i

t owanego na okres od IX do XII wieku. tliąższość tej w C~rstwy 

dochodziła do ca 70 om • . Brak śladów osadnictwa z pełnego śred

niowiecza, 

Pod warstwą wczesnośredniowieczną zna jdowała się moano 

zniazÓzona waratwa ~ okresu halsztackiego i wczesnego podokre• 

su late6skiego zawi~rająoa materiał (ceramikę i kości) kultu

ry wschodniopomorskiej i łużyckiej. Warstwa tli posiadała miąż

szość dochodzącą do 100 cm. 

Poniżej, na głębokości około 200 cm wystę pował j ~ sno-żół

ty piasek w którym wyratnie odznaczały się ciemniejsze miejsca 

b~dąoe pozostałościami ·po jamach odpadkowych. Znalezione frag

menty naozy~ były grubej roboty, o chropowatej powierzchni, 

najbardziej przypomina j ące ceramikę spotykaną niekiedy na osaw 
. l 

da~h neolitycznych (kultura pucharów lejkowatych). ~ółty piu-

sek za legaj ący poniżej wspomnianych jam neolitycznych stanowił 

calec. 

Na uwag~ zasługuje ta kże duża ilość kamieni z a legu jąca w 

warst\rle wczesnośredniowiecznej. Wśród nich n: jednym egzempla

rzu występowała za pra wa wapienna (lub gipsowa) s ugerująca po

chodzenie kamieni z nieznune j dotąd budowl;l kamiennej. Br!:ik 

na tym stanowisku ma teriału z pełnego śr e dniowi ecza pozwala 

przypuszczać, li są to p o z o s tdł osci po nieodkrytej na t~ m stu

no .. ieku budowli romańskiej (lub prz edrom..~rs k1ej), nt .. j pr uwJ opo

dobniej typu sakra lnego. 

K A S Z O w, pow. Milicz IH.KM P/.N 

Badania prowadziła dr Zofia Bilozer-Kurna t ows ica, dr Urazu-
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la Dymaczawslca, finansował VIKZ we i'/rocławiu. 

Badania ~ charakterze systematycznym miały na celu okreś

lenie chronologii i funkcji obiektu • . Zblożono wykop krzyżowy 

uzupełniony ~ kilku miejscach dodatkowymi wykopami. Rezultaty . 

badaÓ są następującel stwierdzono, iż gród został pobudowany 

na resztkach starszej osady, nawarstwienia której zachowały 

aię jedynie pod wałami. o·sadę datować można na podatawie cera• 

miki na drugą połowę X wieku. Gród zaś został założony pod 

koniao X lub najdalej na przełomie X/XI w, 

Wymiary grodu były niewielkie, nie pokrywały aię taż z 

obecnym uksztaltowaniem grodziska. !)rednioa wnętrza grodu 

w~nosił.a maksymalnie 30 m. Gród był otoczony wałem o solidnej 

konstr\Ucjil Szerokość jego w części zachodniej i południowej 

wynosiła od 6i..7 m, a w czę$ci wschodniej i północno-wschodniej. 

do 15 m. Wal był zbudowany w konstrull!cji ratuszowej i w części 

wschodniej i północno-wschodniej solidnie ufundamentowany. 

Najciek~wazym odkryciem j~st odsłoni~cie w części północ-

no-zachodniej grodu bruko łilmego kamienitJmi wjr:.zdu wraz z ka ... 

miennymi podwalinami wieży obronnej (o wymiarach zewn.3,5 x 

3,5 m, wawn. 1,35 x 1,30 m) zachowanymi do wysokości o,BO m, 

1 r6vmież kamiennym zalcoricżeniem północno-zachodniego ramie

nia wału. Wsz,ystltie te elernanty skł<Jdaly się na bramę wjuz.

dOW'ł do grodu. Odkrycie to ma charakter unikalny, nie zne:.jdu

jący analogii w dotychczas ' znanych obiektach z tego cza~ 

w Polsoe, p.osiuda natomjast n::.wiązania w Europie zachodniej 1 

południowo-zachodniej. Chronologiu odkrytej bramy jest zupa~ 

nie j~ana z uwagi na czysty charakter zespołu materiałów 

z warstw grodowych i przypuda na przełom X/XI, najdalej na po-
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czątek XI w~· W każdym razie najdalej w pierwszej p o ło·.~ie XI w. 

?ród zoetal epalony 1 nie był już naett;pnie reaktywowazcy. 

Zabudowa wnętrza altupiała się pod wałem obronnym w po

ale o szerokości około 5 m. :Natrafiono na liczne ślady do

mostw w_ poet~oi resztek palenisk, dużego naczynia zaeoboweeo 

zacllowanego 1n situ, skupisk fragmentów naczy6 1 kosc1 zwie

rzęo.yOb.. 

Niezbędne jest· przeprowadzenie w roku przyszłym uzupeł

niającycll badad mającyoll na oelu przede wszystkim wyjośnienie 

powiązania. bramy z całości/i umocnieó grodowyoll. Vlekązone jest 

również trwał$ zabezpieczenie obiektu w postaci np. rezerw~;~tu 

arolleolog1cznego~ 

IC L A S Z T .O B. E IC, .' 

pow. Kwidzyd. 

Wyspa ''wsollodnia" st. 3 

•. J 

...... 

Muzeum Arclleologiozne w 

Gdadsku 

Badania prowadziła mgr Elżbieta Kuszeweka, finansowała ... 

PRN w Kwid2;ynie • 
..... 

Stanowisko nr ~ ze śladami osadnictwa wczesnośrednio

wiecznego z okresu od U do XI w • . i średniowiecznego z XIV w, 

odkryte zostało w 1966 r. w ozash ba'da6 powierzchniowycll. 

W centrum wyspy zachowało się czworoboczne wzniesienie 

terenu, przypominające wał, na powierzchni którego ~11oozne 

jest rumowisko lcamienno-ceglane. VI obrębie tego obiektu znbj .. 

duje się wgłębienie o powierzchni około 75 m2• Przez ozęś~ 

wgłębienia 1 ewentualny wal, poprowadzono wykop o wymiarach• 



- 223 -

2,5 x 8 ai, w którym nię osiągni~to calca. Wydzielono pi~ć 

warstw. 

Warstwa I, humusowa, zawierała liczne duże kamienie~ · 
, . 

ułamki cegieł gotyckich, ceramikę' W przewadze · atalowo-a1Wfłr 

nieliczne fragmenty nuczy~ obta,czanych albo ca·łkowicie, albo 

tylko górą (zdobionych 1 niezdobionych) i zabytki. Jlletęlowe, 

głównie groźdŻie. 

Waratwa II - przegrzany muł i polepa z odoiskami ŹdŹ~el 

trawy i słomy .... dostarczyła nielicznej ceramiki nawiązującej . ' 

do odkrytej w warstwie I. ·· .. · 
·r 

Warstwa III .... zwęglone dranice ułożone prostopadle do 
. ,' 

linii wału, w czarno zębarwionej,·piaszczystej glebie z ·oera ... . . ~ . . 

mik<i przeważnie górą obtaczaną, zdobioną 1 niezdobioną oraz 

nieliczną oałltowioie obtaczaną. 

Waratwa IV .... aocz'ewlta piaszczysto-gliniasta o zabarwieni~ 

żółtym, pozbawiona zabytków. 

Waratwa V ... piaszozyata, ciemno~brunatna - z grudami :po..;. 

lepy i ceramiką analogiczną ~o ceramiki z w. III oraz dwoma 
' 

fragmentami noży żelaznych. 

Warstwy III - V możnaby w~ązać z konstrukcją walu. Jest 

jedna~ za wcześnie na ostatec~~y wniosek~ Dotyohozaeow~ . wy'nik:L

nasuwają przypuszczenie 1 że istniały tu trzy' fuzy' osadnicze, 

pierwsza .. ·w. IX do połowy X w. 1 druga od połowy X do Xl . w., 
i trzecia w. XIV. 

Zako~ozenia bada~ planowane jest w 1968 r. 

KLES.ZEWO 

l'ow. Pułtusk 

patrz okres wpływów 

rzymsicich 
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K L I M ~. pow. Łosicę Konserwator Z&by t ków ~rc~eo-

logicznych woj. warsz6wskie 

Badania prowadz1ł mgr Maciej Czarnecki, finansował ':JZK 

w Warszawie. 

Przeprowadzono badania sondażowe na osa dzie i grod~isku. 

Łącznie przebadano 50 m2• Na terenie osady wystąpiła dość bo- · 

gata warstw~ kult.tu'owa. Wyeksplorowano część obiektu, prawdo• 

podobńie mieszkalnego 1 stwierdzono istnienie śladów produkcji 
. ' 

hutniczej. N a groązieku warstwa kul turowa burdzo ubogtt . Cu ły 

zespół w Klimaoh datować można na X - XII w. 

IR A KdW Muzeum .\rcheologiczne w 

Kru kowi e 

.Bt~ d ania prowadz1lia mgr . Teresa Lenki ewio z , mgr Alina 

Wał owy, mgr Włttdysław !Jora wslti n a prze l omie 1966 1 196 7 r., 

fimms owało - l .. uzeum t\rc heo logiczne w Kr<.~k owi e or uz \Vltz w 

Kra kowie. 

Ważnie j sz e wyniki uzys kuno w wykopu ch & 

1. Ha ul. Krz,yżo 4 ( rejon ~~q.Bi ..;dtl j '-l-CY z .:to.-.nJ" Gród kiem 

wójtovlskim). Stwierdz ono n c.. wor st .. ienio or ... z obi(:k.t y wczesno-

średniowieczne 1 uzyskU.j i.! C Uc~my lllo t eri u ł. cerumiczny 1 YIY jąt

kOWO tylko z~ by t ki metolo we. 

2. ul. J anu 22- w w~ ko p~:~ ch budowLt11,YCh st.-. jerdzono licz-

ne materiały średniowieczne Zblego j4ca w nawu rs t wiu j ącJch się 
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poziorn<1Ch osadniczych. 

3. Poaa terenem śródmieścia 1nteres~j~ce .~etalenie da23 

prace r~,tc?micze prowadzone na ~l. Westerplatte (rejon Hotelu 

Turysty), ul.Słowiu6sk1ej 1 ~l.Karmelickiej 31 1 pl.Sikorskiago 

13 O;'az ~l.Krupniczej gdzie m.in. natrafiono na reszty pieców 

garnoarekich z XVI w. oraz bardzo· liczny materiał ceramiczny 

średniowieczny i nowożytny• 

Prowadzone przez zespół od szeregu lat systematyczne 

prace planowe oraz badaniu r~:~towni-cze zbl1Żaj!ł nas stopniowo 

do możliwie pełnej rekonstr~koji całości zjawisk dotyczących · 

Krakowa wczesnośredniowiecznego, tj. jego topografi1 1 zasięgów 

osadnictwa, przebiegu głównych szlaków 1 dróg oraz założe11 ur ... 

banietycznych wczesnośrednio~iecznego -miasta. Dane te w poł!ł ... 

czeniu z analiz!ł pierwotnej hydrografii terenu, zasięgami wy

le>~ów krakowekich rzek oraz innymi zjaviiskami p·ozwolą na re• 

konstrukoj~ krakowakiego wczesnośredniowiecznego zespołu osad~ 

niczego. 

W ko11cu 1967 r. przeprowad·zona zostanie nowa seria wierw 

oe~ archeologiczno - geologicznych. Pracami kier~je D~iał Kr~:~~ 

kowa Przedlokacyjnago U~ze~m, wiercenia wykonywane eą własnym 

przystosowanym do tego rodzdju robót sprzętem wiertniczym. 

W br. prace będ~ się koncentrowały w pół~ocno - wschodniej 

części Sterego ~iaata na obszt:~rze t ~<~ w. terasy · ś·rednie j, oraz 

pozt:~ jej zasięgiem na terenach terasy powodziowej. 

K: R A K 0 W ... Okół M~zeum Archeologiczne w 

Krakowie 

Badania prowadziła mgr Teresa Lenkiawicz i mgr Władysław 
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Morawski, mgr Jl.line Wałowy, finansowało Muzeum i:.roheologiozne 

w Krakowie oraz częściowo VffiZ w Krbkowie. 

rqa terenie wczesnośredniowieczne~ osady podgrodowej Okól 

prowadzono prace archeologiczne o ch<J.rukterze plbnowym oraz 

ratowniczym. 

Na wymienionym terenie punkty badawcze zlokalizowaneJ 

1. W obrębie zabudowa11 hluzeum Archeologicznego przy ul. 

Senackiej 3 (pod tzw. aalą z jednym filarem). Badany wykop 

położony jest w północno-zaohodniej części Okolu. W jego obr~

bie stwierdzono dobrze widoczne nawarstwiające się wczesnośred

niowieczne poziomy osadnicze o łącznej miąższości 290 cm, za ... 

wierające materiał datowany od około połowy IX w. do drugiej 

połowy XIII w. Nad nimi zalega 140 om wuretwa związuna z budową 

fortyfikacji miejskich i późnieJszymi prac<Jmi budowlu~mi pro~ 

wadzonymi na tym terani e. Jak dotychczas odkryte n~:m;.Jrctwienia 

są, najdalej wysuni -. tymi w kierunku zachodnim śladumi osadniot

we Okolu. Znaczna miąższość warstw .czesnośredniowiecznyoh, 

zdaje się wskazywać, iż dążono do podwyższenia obsz~;~ru osad

nlczego, zalegającego w bezpośrednim sąsiedztwie terenów te- · 

rasy powodziowej. 

2. Podjęto r6VInież prace we Visohodniej części Okolu na 

tzw. "Skarpie" celem dalszego uściśleni~:~ przebiegu oraz kon-

strukcji fortyfikacji Okolu. 

W wykopie o d ł ugości 18 m oó.słoniyto wał 1 fosę z.:. letil

jącą po wschodniej stronie Okolu. Jądro w~łu stonowi · n~~jp 

wykonany z iłów giiniostych w dolnej czę(.ci wzmocniony l~rótkl.-
' mi dranicami ułożonymi v1 poprzek wału. liusyp u ~odst~ v,y posi~ .... 

da szerokość ok. 10 m. I'odst<:nvę wału st c.. nowiły dronice ulożo ... 

ne w poprzek jego biegu. Na "jądrze" wału wznosiła e1v kon-
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strukoja drewniana lub .drewniano-ziemna w całości wylepiona 

glin~. Ze~nętrzn~ część podstaw~ wału na pewnej przestrzeni 

wzmocniona była wa~etw~ k&mieni. Powstanie . ob~ektu datujemy 

na przełom X/XI ew. początek XI w. Wal w swoim zasadniczym zr~w 

bie przetrwał najpewniej ·p.o polowy ew. arugUj· połowy XIII w. · 

Pod wałem zalega wa~stwa osadnicza oraz jamy • . Pod zew

nętrzn~ częścią walu, podobnie jak w innych wykopach w tym· 

rejonie wyat~pił wykop pod palisadę (IX~ .w.). Miejscami, po~ 

walem i zalegając~ pod nim warstw~ osadniczą stwierdzono dość 

liczne materiały ceramiczne z okr.eeu lat~~skiego. 

3. Z ważniejszych prac ratowniczych na Okole wymienić . nalel 

ży pe!nfł kontrulę wykopów budowlanych przy' budyntcu Muzeum Ge'o

logioznego PAN, ul. Senacka '· W ~kopach stwi~rdzono ~ ·przeba4 . . 
dano warstwy kulttirowe, z których najwcześniejsze m~te_riały ~ 

{ceramika) datowane mogą być na IX w. 

W poziom&ch średniowiecznych zaobeerWONano nawaretwiaj!łó• 

się konatrakoje drewniane zapewne o charakterze aospoqarozym. 

l • 

X R A K O W w Zakrzówek Muzeum Archeologiczne w.' • . , 

Krakowie 
..... ,. 

' ' 

Badania prowadzilis m~r ~eresa Lenki;wioz, mgr Wła~yel~w · 
-

Morawski, finansowało -Muzeum Aroh. w Krakowie. 

Badaniami systematycznymi objęto teren na pograniozu 

Dębnik i Zakrzówka. 

Zostało odkryte cmentarzysko w·czesie wybierania piasku. 

W pierwszej fazie przeprowadzono prace o charakterze ratowni• 

czym. 
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Odsłoni~te szkielety ulożóne były na wznak, gło~omi w 

kierunku wschodnim i zachodnim. Część z nich wyposażonu bylb 

w naczynia (zniszczone), ozdoby (kabłączki, pierścionki, pa

ciorlci, moneta). W nogdoh jednego osobnika stwierdzono reszt

ki wiadra. 

Cmentarzysko datowane na XI w. zlok&lizowane jest przy• 

puszczalnie na terenie wcześniejszej osady z IX - ~ w. i wi~że 

się z osadnictwem wozaanośredniowiecznym rejonu Dębnik i Za~ 

krzówka, o którym dane historyczne wzmiankuj~ dopiero w XIII 

w. 

Badane cmentarzysko jest jednym z nielicznych i jedynym 

systematycznie badanym stanowiekiem "nieprzykośoielnym" na 

terenie Krakowa. 

K R A S I C Z Y H, Muzeum Ziemi Przemyskiej 

pow. Przemyś1 w Przereyślu. 

(Zamek i park) 

Badania prowadzili mgr Antoni Kunyez 1 mgr. A.Kopereki
1 

finansowal WKZ w Rzeszowie. 

Badania prowadzone eyatematyoznie (od 1964 n) o charak

terze archeologiczno-architektonicznym. Odkryto w tym czasie 

ślady osadnictwa z okresu rzymskiego i wczeeno6redniowieoznew 

go oraz relikty architektury związane z zespołem zamko~~m. 

Chronologial III-IV w., XI- XIII w., oraz XVI/XVII w. 

Prace archeologiczne w 1967 r. prowadzone były w trzech 

rejonachi 

l. Wschodnia portia parku (przy dom ku szwajc arskim). f/d .. 

l 

l 
< 
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l 

słonięt~ tu fundament muru kamiennego bie~~oego w kierunku 

wschód- zaobód (dl. BO m) następnie na ost1 pólnoo- poludnie 

(dł. e m) 1 ponownie na zachód. Grubość muru wynosi .. ok. 100 om, 
je~ . • . 

posadowiony/na głębokości ok. 160 om. Mur datowany ·wstępnie na 

przełom XVI i XVII wieku. W niewielkiej odleglośoi na poludniu 

odkryto fragment muru kamiennego równolegle usytuowanego do . . . 
muru wyżej o~iaanego (śzer. 150 om, posadowiony na głębokości 

-
210 om); Poniże~ stopy fundamentowej odkrytych murów, pod 

warstwami nasypu, zalegała warstwa kulturowa z materiałem oe• 

ramioznym z okresu pó~norzymskiego i wozesnośredniowieosmego. 

Liczne fragmenty naozy6 z okresu wczesnego średniowie~za ~QO• 

bione s~ ornamentem linii talietyoh. W badanym rejonie odsło• 
/ 

nięto również tragtent konstrukcji kamiennej biegn~oej w linii 

północ-południe o trudnym do określenia obarakterze i funkcji. 

2. Wykop usytuowany na dziedzi~ou zamkowym dostarczył dal

szych danych oo do stratygrafii i układu terenu • 

. 3. W piwnicy akrzydla wschodniego zamku odsłonięto frag~ 

ment fundamentu muru kamiennego usytuowanego w linii północ

południe (szer. ok.l20 om). · 

Badania tegoroczne dostarczyły nowych danych związanych z 

zespołem arobitektonicznym zamku w Krasiozynie oraz nowych maw 

teriałów archeologicznych. Poetuluje się podjęcie dalszych 

prao wykopa.liskowych, które ostatecznie pozwoli\ ustalić oba

rakter odsł~niętyoh murów. 

K R U S Z W I C A1 Pracownia Archeologiczna 

pow. Inowrocław IHKM PAN w Kruszwicy 

Badania prowadzili prof.dr Witold Heneel 1 mgr Ewa Sprin-

.. 

•l 
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ger, finansowal IHKM PAN. 

Tegoroczne badania prowadzone na wczesnośredniowiecznym 

podgr~dziu rzemieślniczym objęły wykopy usytuowane na wale 

obronnym oraz wewnqtrz podgrodzia o łącznej powierzchni 114 m~ 

W wykopie wytyczonym w zachodniej ozęśoi wału obronnego, w są

siedztwie bramy wjazdowej 1 zdjęto 15 następnych poziomów kon

strukcyjnych wyznaczonych przez legary przebiegajqce r6·.mole

gle do biegu wału. i•ia lega rach spoczywały poprzecznie ułożone 

bierwiona. Poszczególne poziomy przesypywane były warstw~mi 

piasku. Od strony zewnętrznej wał został spalony. 

W wy kopach wewnątrz osady, wyeksplorowano warstwy osad-

nicze(nr 9 19) datowane od połowy XII w do przełomu X/XI w. 

Odsłonięto 3 chaty o konstrukcji zr~bowej (dł. ścian 4- 5 m), 

dalszy ciąg ulicy wymoszczonej dranicami, gliniane palenisk~ 

przemysłowe (jedno w obudowie dre~nianej) oraz kilka jam odw 

padkowych. VI aratwa osadnicza z X/XI w. nie zawierała Żadnych 

konstrukcji. Największa ilość zab;ytków pochodziła z XI w. Do 

najcenniejszych należąa grzebie6 rogowy w pochewce, zdobione 

ramię składanej wagi brązowej, 3 pierścionki brązo~ e oraz 

kabłqczki skroniowe. Ceramika jest obtaczana, w najstarszej 

warstwie osadniczej zdobiona nalepianymi listwami. 

Celem ustalenia daty spulenia wału obroruleeo n~leży 

przebadać jeszcze odcinek wewn..-trznego lica wułu, nu który 

prawdopodobnie !Wkładają się wurstwy osadnicze XIII w. Pl~

nowane jest zbudowanie rezerwatu nad cdsłoniętą w ubiegłym 

roku bramą wjazdową. 
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K U N I C B, pow. 'Myślenice Muzeum ~up Krakowekich 

w Wieliozoe 

Badtlnia prowadził Kazimierz Reguła, finansowało Muzeum 

iup Krakowekich w Wieliczce. 

W ramach prac wykopaliskowych w Gdowie, przeprowadzono rów

nież rozpoznawcze badania na st.I. Celem badal1 było dokładne 

określenie charakteru oraz ustalenie przynależności kulturoweJ 

stanowiska. Jest ono zlikalizowant na płaskim cyplowatym niewy• 

aokim vmniesieniu 1 na lewym brzegu Raby, w pobliżu zabudowal1 

gospodarskich Józefa Trojadskiego. 

Wytyczono pięć wykopów o lącznaj powierzchni 32m2, które 

rozmieszczono w różnyoh punktach wzniesienia. Wykopy I, II 1 

III, dostarczyły z warstwy 0,30 om parę fragmentów ceramiki 
.• 

wczesnośredniowiecznej zawierających domieszkę drobnoziarniste

go p1aeku1 w tym jeden fragment m ornamentem poziomych linii ry

tych barwy czerniawej. Oaleo ukazał ai~ na głębokości 30-40 om. 

W wykopach IV i V pod warstw~ humusu pojawiła się waratwa kul

turowa o grubości do 30 cm z awiera j ąca drobne ułamki skorup 

wczeanośredniowieoznyoh, naozy6 z okresu rzymskiego oraz parę 

bryłek żużla żelaznego. Od kryto ta kż e kolisty ślad po sł upie 

oraz okr~gł~ jamę średnicy oa 70 cm za gł~ bion~ w oaleo do 100 

om. 

Obiekty te a~ prawdopodobnie reliktami oesdy ~etn16j ąoej 

od pć~neg o ol:.reau r zymskiego. Fakt za' występowania ceramiki 

~zesnoeredniowiecznej przemawia za istnieniem tutaj osadnictwa 

z tego okresu . na którego ślady nie zdołano jednak natrafić pod

czas tegorocznych bada~. 



Konserwator Zab~tków Aroheow 

logiozn~ch we Wroclaw1Q 

Badania ' prcwadzil mgr Jerzy Lodowski, fincneowal • vmz 

we Wrocławi \1~ 

Przeprowadzono prace wer~fikeoyjne na wczesnośredniowiecz

nej osadzie w Lechitowie. 

Stanowisko położone jest w odległości 1250 m ns pOlQdnio

wy wschód od ' ś~o4&a wsi, na ~niosłośoi terenQ, tQŻ przy zagajM 

niku 1 tamie na Bar~czy. Dot~chozae nie b~ło ono znane w li~ 

teraturze ani oznaczone na mapie. Na polQ od północnej 1 za .. 

ohodniej strony zagajnika w promieniu około 100 m stwierdzono 

ceramik~, głównie wczesnośredniowieczn~ i z okresQ kQltur~ łQM 

ż~okiej. Na swieżo zaora~ym polu widoczne były ciemnobrunatne 

zaciemnienia ze śladami spalenizn~, o rozmiarach 1,5 x ,,o m. 

W okolicy . zaciemnia~ występowała ceramika, a w jednym z nich 

znaleziono przęślik gliniany. 

L U B I E S Z O W O , 

pow. Nowy Dwór Gda~ski 

Katedra Archeologii Uniwer

sytetQ Łódzkiego 

Badania· prowadzili dr Jerzy Kmieci~aki i mgr Krzysztof 

Walenta, finansowal -Uniwersytet Łódzki. 

Oelem tegorocznych prac było QZQpełnienie i ekorygowa~1e 

dotychczas posiadanych wiadomości o niektór~oh ·stanowiskaoh 
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okrasa rzymskiego na Pomorza. 

Prace rozpoczęto w Labieszowie. Według informacji zawar• 

tych w literaturze znajd9wało sit tam cmentarzysko z okresu 

rzymskiego oraz osa'da współczesna cmentarzyska. Wizja lokalna 

przeprowadz~na przed rozpoczęciem bada~ potwierdziła informacje 

zawarte w literatarze. 

W czasie lastraoji atanowiska znaleziono przedmioty nie

w,tpliwie pochodzące z omentarzyska rzymskiego (paciorki, fiu 

bale, ałamk1 bransolety) oraz stwierdzono wykopy niszczące ja

my, w których znajdowano ałamki ceramiki zarówno z okrasa 

rzymskiego jak 1 wczesnośredniowiecznego. Wykopy wytyczono w 

dwóch przeciwnych kradcach stanowiska. W wykopie oznaczonym 

nr l stwierdzono wyra~ne przemieszanie warstw świadczące o 

wcześniejszym prowadzenia prac ziemnych, Znajdowane ałamki ce

ramiki pochodzące z naozy6 datowanych na okres rzymski, poz~ 

walają przypuszczać, że wykop trafił na przebadan' część amen~ 

tarzyeka. W wykopie nr 2 natr~fiono na warstwę kultarową, w . 

której elementem dominaj~cym były ałamki oe~amiki pochodzące 

z naozyD datowan]ch na okres wczesnośredniowieczny (III okres), 

Ponadto odkryto noi żelazny 1 ciosło. Po stwierdzeniu z całą 

pewnością oeady wczesnośredniowiecznej prace na atanowiska 

w Labiezewie zawieszono. 

LUBLIN • 

Czwartek 

Katedra Archeologii Uniwer~ 

eyteta im.Marii Skłodowskiej 

- Carie w Lublinie 

Badania prowadziła Stanisława Hoozyk w okr~sie od 3.VII 



lB.VIII, l8.1I • 25.IX, 20.x. • 28.X, ttnanaowal Zarz'4 Uoa

t6w, Dróg 1 Zieleni oraa WBB. 

Po czterolttnie~ przerwie pod~Qte zostały badania na 

Oswartku. Ob~Qły one na~bardsiej na poładnie wysuniQt\ o•t'ó 

wzg6r•a, poniewa! ta partia ma byó zlikwidowana w zwi,zk~ a 

przebudow' alioy Ruskiej. 

W wynika przeprowadzonych prao azyakano dalsze materialJ 

do próby rekonatrakcji roswoju osadnictwa na tym terenie. 

Ssozeg61nie wyratnie rysaje sit starsza faza wczesnośrednio• 

wiecznego poziomu osadniczego. Przestrzennie obejmuje ona oa• 

ly przebadany obszar (ca 6 arów). Paaem przestrzeni {8 ~ 12 a) 

oddzielony jest od zespoła badynków. 

Odkryte obiekty mieszkalne zaliczaj' sio do budynków 

półziemiankowych o wymiaracha ,,40 x 2,20 m (bud. 16), ,,oo x 

x 2,20 m {bud. 17), 4,00 x 3,40 m {bud. 20), ,,20 x 2,40 m 

(bad. 19). Wyj,tek etanowiła nieregularna pólziemiankowa 

chata nr 21 (2,80 x 2,00 m). Obok zachowanych elementów kon

atrakcyjnych ('lady po słupach, przepalone belki), na awagt 

sasługuj' piece kuchennet 1/ budowane najczQśoiej w ~oie 
chaty 1 gliny (bud. 15), lub z gliny i kamieni (bud. 18), 

lub 2/ dr,tone w lessowej ścianie domu (bud. 21, 23 ?). Osob

ne miejsce zajmuj' paleniska płaskie ułożone z kamieni (bud. 

24), lub wylepione z .gliny i wypalone (bud. 20). 

•ateriał zabytkow,J, a przede wszystkim ceramika poswa~ 

laj' datować najstarsz' tazę osadnictwa na Czwartka na VII • 

VIII wiek. Występuj,oa w paleniskach 1 wypełniska budynków 

nr 17, l8 i 24 bardzo prymitywna, oeramika należy prawdopo• 

dobnie do VI w. Pomocna w aścielenia chronologii będzie od~ 
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kryta w bud. 27 forma odlewnicza. 

Rosplanowanie przebadanej ozvśoi osady w młodszej fasie 

wozesnego średniowiecza jest trudno uohwytne. Z zabytków nier~ 

ohomych ~ymienić nalety ja~ zasobowe oraz pieo, najpewniej do 

wytapiania Żelaza. Piec w.ydr~żono w nienaruszonym lessie, USJ• 

tuowany został przy stoku skarpy. Od strony pln.•wsoh. przyle

ga prostok~tna •jama pr&Jpieoowa•. W wypełnisku której wyst~ 

pil7 ułamki ceramiki datowanej na w. III • XIII 1 fragmentJ 

żużla. 

Górna granioa młodszej fazy osadnictwa wozesnośredniowi .. 

osnego na Czwartku prs7pada na wiek XIII. 

Na eohyłek średniowiecza przypada nasttpny posiom osad• 

niozy datowany monetami na w. XVII. Z inwentarza zabytków nie• 

rucho~oh wymienić należy piwnice, jamy śmietn1skowe, sar,rsy 

budynków mieszkalnych 1 wyra~niejss~ w stratygrafii pionowej 

warstw~ kulturow~. 

Z zabytków ruchomych~ azereg przedmiotów (ceramika, 

fragmenty naozy6 szklanych, przedmiotów metalowych, osdoby), 

s boga~ego inwentarza miejskie~ ku1tury mater1a1ne~ p6tnoM 

średniowiecznego Lublina. 

Badania sondażowe przeprowadzone na niżej położonych 

"pólkach" skarpy 1 u jej podnóża nie doatarozyły materiału 

wczesnośredniowiecznego. 

L U B O K I At 

pow. Wodzieław ~1. 

Kuzeum Qórnośląakie 

w B7tomiu 

Badania prowadził dr Jerzy Szydłoweki w okresie od ·l.VII. 



do 30.IX, finansowało RybnicKie Zjednoczenie Przemysł~ Węgle• 

we go. 

Po rozpoznani~, jakie przeprowadzono na wczesnośrednio~ 

wiecznym grodzisk~ w rok~ ~biegłym tegoroczne badania etanowi• 

ły pierwszy etap szerzej zakrojonych, systematycznych prao 

wykopaliskowych, które kontyn~owane będ~ w przyszłych latach• 

W trakcie prowadzonych robót, które koncentrowały się w 

centralnej części grod~ stwierdzono, na trzech odcinkach, aa~ 

leganie poniżej wewnętrznego pierścienia obwałowa~ starszej 

warstwy kulturowej, dato~anej ostrogami z zaczepami zagi~tymi 

do środka na schyłek VII 1 pierwsz~ połowę VIII wiek~. Na sk~

tek z~wów, układ stratygrafiosny w tej części majdan~ był 

mniej wyratnie uchwytny. Zachowane fortyfikacje związane s~ 

z drugą fazą osadniczą, którą datować można na drugą połowę 

VIII i IX wiek. Niektóre znaleziska ceramiczne zdają się jed• 

nak wskazywać na możliwość cofnięcia początków pierwszej fazy 

n~wet do przełomu VI/VII wieku. 

W badanej części grod~ natrafiono na ślady zabudow.J zie• 

miankowaj 1 naziemnych chat sł~powyoh oraz szozątkowó zachowa~ 

n~ dolną część pieca kopulastego. W południowo-zaohodniej częś

ci wewnętrznego pierścienia obwałowa6 odkryto zagruzowane 

przejście, szerokości około 2 m, położone peryfęryoznie w sto. 

aunku do domniemanej głównaj oei drożnej. Badany p1erśoie6 

obwałowa~ w centralnej ozęśoi grodu etanowił ueypieko ziemne, 

o oo najwyżej lutnaj konstrukcji drewnianej, licowan&j od wew~ 

n~trz warstwą s~owej gliny, zwia~ozone jakąś:drew.nianą kon

strukoj~. Uległa ona spaleniu, przy czym przepalona została 

spora czę6ć usypiska, zachowanego w postaci gruzu. 
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Wśród inwentarza r11ohomego snajdll~, _ aię przedmiot7 metalo

we, jaka trz7 ostrogi, fragment żelasnej mia7, klin !elasnJ, 

noże, cro.tk tulejkowaty, ezydla, tabl'k i tragmant okucia 

wiaderka, oioało (?), tragmant uprsęż7 kodaklej i inne nie~ 

oharakterystyosne, następnie wyrob7 ko6o1anea •~ydla, n6t 

garnoarak1 1 poza tym doln7 kamied iaren rotacyjnych, oeełk1 • 

łupku, łużel łelaznJ, snaozne ilości ceramiki lepionej w ręku 

1 obtaczane~, tragmanty prażnio oras dośó wyj,tkowy tragment 

głębokiej misy wazowatej • wyodrębnia~ p11at' nółk~, naw~ 

j'oy raczej do tora p6tnorzymsk1oh 1 duże ilości kości swier•o• 

oyoh. 

Niezależnie Od zewnętrznych oech grodu, równie! znalezil• 

ka, głównie ostrogi (obecnie 3, przed wojn\ teł 3) sdaj\ sit 

Wlkasywaó na specytiozn\ rolo grodu w Lubomi na pólnocnym przed· 

polu Bra_, Korawski~j 1 • okresie przed powatan~em padetwowośo1 

polskiej. Nasuwa sio przypuszczenie o jego centralnej, nadrztd• 

nej tunkoji na terenie plemienia Golężyców. Podobnie jak inne 

na tym obszarze w wieku IX padle ofiar, zbrojnego najaadu. 

Wyj,tkowo dobry etan zachowania obiektu predestynuje go 

do urz~dzenia w · przyszłośoi jako atrakcyjnego punktu turJetycs• 

nego w typie rezerwatu. 

L U Z I B , . pow. Wejherowo Muzeum Archeologiczne 

w Gdadak11 

Badania prowadziła mgr Barbara Wi,cek, finansowal WKJ 

w Gdadaku.. 



Wozaanośredniowieczne grodzisko • tu.1A1e, odkryte w caa• 

s1e bada~ powiorzohniowyoh br., położone jeat na wynioolya 

wzniesieni~ ~chodz~cys w skład gruntów goap, Xupsa, nad 

rsek~ Bolszewk~, w odległości ok. 2 km od wsi. 

Ohronolog!ę grodziska ustalono w oparciu o oeramikt na 

~III-IX wiek. 

Obiekt ten ~ kształcie niezbyt regulernego owalu (48 x 

x BO ~) porośnięty jest dość gtsto drzewami i krzewami, Od 

niż•zejc płn.·~~oh. stron7, otaczaj~ go podmokle l~ki, a u 

stromego podnóża • w części płd,-zaoho - przepływa rzeka. la• 

ły zachowane są dość dobrze. , 

Wykop o wymiarach 2 x 7 m założony został na majdanie, 
l 

u podnóża walu. War&twt kulturow~ o mi~żazośoi 40 cm etanowi• 

ła p~aszozyat~, szara ziemia zawieraj~oa luine kamienie • 

niekiedy łupane • i ceramikę gór' obtaozan~ ~ adobion~ orna• 

menten grzebykowym. U podnóta walu znajdowało się palenisko, 

n którego pochodz~ dwa naczynia r~oznie lepione' o torsie 

dwustożkowa tej. 

Ł A G O W O, pow, Luba~ Konserwator Zabytków Arohe~ 

ologioznyoh we ir~olawia 

Badanie prowa~zil mg~ Tadeusa Kaletyn w okresie 04 3 do 

l5.VII, !inanaowalo • ~rtzydium Powiatowej Rady NerodowtJ w 

Lu~aniu. 

· Wozeanośrtdniawieozne grodzisko w Łagowie polożon~ jet~ 

na terasit rzeki Kwisy na naturalnym wzniesieniu (ok. 210 



m n.p.m.). Jest ono wklęsłe, założone na planie owal~ WJdł~~ 

żonego po osi półnoo~pol~dnie. Wymiar3 majdan~ wynosz' około 

26 x 40 m. O ozyszazono profile rowów strzeleckich s ozaaów 

ostatnie~ .wojny, które przechodz' przez majdan grodziska. Po· 

głębiono je 1 WJeksplorowano do oaloa. 

Ogółem przebadano powierzohnit 40 m2• Odkryto 6lady dwóoh 

p6lsiemianek o zarysie owalnym i wymiarach około ,,5 x 2,80 a. 

Wypelnisko obu budynków zalegało w oalo~ na głębokości około 

0,85 m. Inwentarz r~ohomy stanowiły między innymi ułamki na

ozy6 glinianych oraz trzy noże żelazne. Wstępna analiza mate• 

rialu ceramicznego pozwala datować obie półziemianki na okres 

sprzed X wieku.. 

Ł A P O Z T O A , 

pow. Boohnia 

lluze~m lup Krakowskich w 

Wieliczce . 

Badania prowadzili mgr Antoni Jodłowski 1 ~.Jolwarozny, 

finansowało Mnze~m ~up Krakowskich. 

Badania w br. były kontyn~aoj' prao wykopaliskowych na 

grodzisku. S tanowiska położone na cyplowatym zako6czen1~ 

grzbiet~ górskiego, ciągnącego ai~ wzdł~ lewego brzegu rzeki, 

oddzielającego Pogórze Karpaokie od Niziny Nadwiśla~skiej 

zostało ~ilnie zniszczone przez ork~. W oel~ zabezpieczenia 

obiekt~ prowadzone s' od 1965 r. systematyczne badania aroheo

logiczne, które koncentrowały się głównie na majdanie grod~. 

W br. badaniami objęto teren domniemanego podgrodzia, 

przylegającego do wzgórza grodziskowego od strony Raby. 
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Założono sześć wykopów o ł~oznej powierzchni 40 a2 , w 

któ rych natrafiono na słabo zachowaną warat~ kult~ow' o 

miąższości oa 20~30 om, zawierającą ceramikę wczesnośrtdnio

wieozną, poohodząoą najprawdopodobniej a I-III w. 

W wykopach nr X 1 XII na głęb. 60 om wystąpiło dUŻe nie• 

regularne zagłębienie wypełnione czarną, tłustą ziemią s ce

ramiką jak wyżej. W zagłębieniu znajdo·Nało się prostoktłtnt 

palenisko ułożone z kamieni piaskowoowych o ró~nyoh wymiarach. 

Na kamieniach wystąpiło skupisko skorup, m.in. wylewy naczy6 

wykonanych ręcznie, obtaczanych na kole garncarskim, zd~biO• 

nyoh ornamentem linii !aliatyoh. Na uwagę zasługuje nót te~ 

lazny z trzpieniem wyodr~bnionym od ostrza i tyloa. Zagł~~ 

bienie wraa z paleniskiem stanowią resztki ohaty zniszczonej 

orką, pochodzącej przypuszczalnie z Jco6oa I lub II w. 

la podgrodziu natomiast nie stwierdzono śladów osadnict

wa ze starszej fazy wczesnego średniowiecza, które występowalJ 

na majdanie grodu właściwego w wykopach archeologicznych z 

ub. lat. 

LłOICO, 

pow. Inowrocław 

M A C H O W , pow.Ternobrzeg 

(Zagł~b1e Siarki Tarnobrzeg) 

patrz okres halsztaok1 

patrz okres wpływów 

rzymskich 



• ! b I 0 W I A, 

pow. Prseworek 
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Kuaeum Okrtgowe w !seezow1e 

Badania prowadsil dr Jers7 Wielow1ejek1 prsy wep6ludz1a• 

le dr Jerzego Xolando, w okresie od 8 do ,O.VIII, finansowało 

Muzeum Okręgowe w !seezow1e. 

Iont~uowano ratownicze badania osa41 s okreau rzymskiego 

1 wozeanego średniowieosa na etanow1aku 2 w Vaćt6woe, Przeba• 

dano obszar o powierzchni 1,05 ara. 

l obrtbie ~kopu Xlli, wzdlui akarpJ piaśnio7 sbadano 

pas ziemi dług. 25 m 1 szer. 2,5 m, tt6r7 w ostśoi poludniowej 

poszerzono do 5 •• l północnej ozęśoi wykopu eksplorowano 

warstwę . ~&iemnej siem1 w formie wgltbionej w ż6lt7 lees so

czewki dług. ok. 2~ m. Jej górne wype!nisko do gięb. ok. 0,10 

.o,ao m stanowiła ziemia czarna z liccnymi fragmentami cerami• 

k1 wczesnośredniowiecznej i eiwej oraz naozyd zasobowych • 

p6~nego okresu rzymskiego. Niżej, do głęb. 2,50 m zalegała 

ziemia brunatna l~b jasnobrunatna • przewag~ ceramiki eiwe~, 

fragmentów trzech naczyd zasobowych 1 ceramiki lepionej ręos• 

nie s okres~ pó~ncrzymskiego nad fragmentami ceramiki wczesnO• 

średniowiecznej. Na etyku warstw czarnej i brunatnej' znale• 

z1ono zachowane w calośoi nożyce żelasne, a na gltb. 1,10 m 

denar Weapazjana z r. 72. Na całej badanej przestrzeni snale• 

siono dużą ilośó kości zwierzęcych. 

W południowej części wykopu w sąsiedztwie paleniska odkrJ~ 

tego w r. 1966 stwierdzono duże ilości fragmentów osramiki z 

okresu wczesnośredniowiecznego, któr~ można datować na VI•VIIw. 

Znaleziono takie anaczn' ilość kośoi zwierzęcych, grud r~dy, 
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ż1.1Żla 1 polepy. 

Dla zbadania wschodniej ozęśoi jamy widniejącej w skar• 

pie piaśnioy założono wykop XIlii. Jama gl~b. 1,50 rozszerzała 

się ku dolowi osiągejąo dług. 2,40 m na głęb. 1,10 m. Odkryto 

tu szereg fra&mentów ceramiki, pół prz~ślika i kości zwierz~oe. 

Z uwagi na możliwość uchwycenia korelacji podt;dzy koćoem 

okresu rzymskiego i początkiem wcz~sne5o średniowiecza stano-

wisko 2 powinno być dalej badane. 

K A J A O Z B W I C B , 

pow. Sieradz 

Zakład Archeologii Polski 

~rodkowej IHKK PAN 

Badania prowadziła doo.dr Janina Kami~ska, finansowal 

IHKK PAN. 

Stwierdzono drogą wykopa~iskow~ istnienie warstwy kultu

rowej, grubości ok. 40-50 om, zwi~zanej z dość znaozn~ osadą, 

usytuowaną na skarpie trzeciej terasy w pobliżu koryta rartr. 

Badania miały charakter zwiadowczy. Poznany fragment osadni

ozy mo~na datować na XII - XIII wi~k. 

'M I E C H 0 W ~onserwator Zabytków 

Aroheologioznyoh w Krakowie 

Badania prowadzili mgr Adam Krausa i mgr A~ina Wałowy, 

w okresie 21 ... 29. VII., !in&naowuł 'NKZ w Krakowie. 



Badania ratownicze na terenie osady starożytnej i wozeeno

średniowiecsnej. Odkryto lO jam, wśród których wyróżniono neo

lityczne, p6~norzymskie i wczesnośredniowieczne. Stanowisko 

to zostało silnie zniszczone w czasie prac przemysłowych. 

.ISZBWBI 

S ! R Z A Ł K O W S I I , 

pow. Plock 

Zespół Badad nad Polakim 

~redniowieczem UW 1 PW 

Badania prowadził dr Wojciech Szyma~sk1 od dn. ,.VIII. 

do ,O.VIII, finansowal ~ WKZ w Warezawie. 

Badania miały charakter systematyczny, stanowiąc konty~ 

.nuację wat~pnego rozpoznania stanowis~a, podjętego w r. 196'• 

Zasadnicza część atanowiska etonowi wczesnośredniowieczna 

osada otwarta z VI-VII w., występuj~ również nieliczne obiekty 

starsze, zwi~zane prawdopodobnie z kultur~ trzoinieck~. Ł'oz~ 

ni• przebadano przestrze~ 2075 m2 , odkrywając 9 zespołów za

bytkowych, w tym 6 wozesnośredniowieoznyoh, pozostałe starsze. 

Pośród obiektów wozeanośredniowiecznyoh wyróżniono pozoetałoś

ci zabudowy w poataoi 4 jam podlutnyoh o maksymalnych ~mia• 

raoh 2,5 x 4,0 m, zagłębionych rynnowato w ziemi~ do ~O om, 

alady ze zniszczonej dymarki oraz resztki płytkiej jamy pale• 

niskowej. Na inwentarz ruchomy składały się znaozne 1lośo1 

ceramiki w przewadze oalkowioie ręcznie lepionej, rzadziej ob• 

taczanej na krawędzi, kości zwierzęce, fragmenty prażnio, 

ozęśoi śoianek dymarki i żużel żelazny oraz przęśliki glinia• 

ne, noże i haozyki żelazne. 
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Jamy starsze, mało oz1telne, o średnicy do l m i ~ł~oo

kośo1 0,5 m skapiane w jeden zespól, doetarozyly przede wszyat

kim znaoznyoh ilośoi oeramiki. 

l wynika bada~ ~kreślono w roku bieżącym zasięg osady od 

strony wschodniej, pozostawiając do eksploracji w latach nas~ 

tępnych jej centralną partię. 

K O K R Z Y K , pow, Płook Zakład Pol~kiego ktlas~ 

Aroheologioznego IHKK PAB 

Badania prowadził dr Wojoieoh Szyma~ski, finansowal • 

Zakład Folskiego Atlasu Archeologicznego IHKM PAN, 

Przeprowadzono badania sondażowe na grodzisku pierśoienio. 

watym z ozęśo1owo rozwiezionym wałem, Odkryto bogate nawarst• 

wiania osadnicze m.in. w postaci zagł~bied 1 kilk~warstwowyoh 

braków kamiennych w bezpośrednim a~siedztwie wewnętrznego eto

ka wału, W cząstkowym profilu walu stwierdzono ślady konstr~ 

cji drewnianej. Oprócz licznej ceramiki z XI w. znaleziono 

m.in. kilka żelaznych grotów strzał oraz kilka fragmentów na~ 

czy6 s VII • VIII wieka, 

M O S I N Y , 

pow, Człuch6w 

Oddział Aroheologiozny Nu. 

zeum Pomorza ~rodkowego w 

Koszalinit 

Badania prowadził mgr Henryk Janocha, finansowało Kazeua 

Pomorza ~rodkowego. 
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W Mos1naoh, podczas jesiennej orki, odkryto przypadkowo 

skarb monet. Dzi~k1 właściwej poetawie miejscowych nauczycieli 

został on zabezpieczony 1 przekazany do Muzeum w Koszalinie. 

Skarb składa s1~ wyl~.Jznie z monet arebrnyoh, które zl.o ... 

tone były w naczyniu wozesnośredniowieoznym. l trakcie orki 

naczynie zostało zniszczone tak, że zachowały się z niego 

tylko drobne fragmenty. W eklad skarbu wchodzi 138 oałyoh mo

net 1 142 fragmenty w tym także polówki. Monety nie zostały 

narazie szczegółowo określone przez numizmatyka. Wst~pnie moż

na je jednak datować na X • XI wiek. s, wśr6d nioh denary 

krzytowe z X/XI wieku, monety czeskie (Spitygniew 1055 • 1061/1 

węgierskie (prawdopodobnie Stefan I 1000 • 1038 r.), monety 

niemieokie (Otto I • III), biskupie (Bruro 1034- 1045). Wy

daj e s i~, iż po szczegółowym określenill ilość typów powiększy 

•ię. Warto t~ jeszoza wspomnieć, że omawiany skarb w,ykazuje 

wiele ,odobie6atwa w zakresie typów monet do skarbu odkrytego 

w 1905 rok11 w miejsoowośoi Strzeczona pow. Człuchów, odległej 

od Hosin niecałe lO km. (Skarb ten szczegółowo omawiaj~ T. i 

R.Kiersnowsoy w opracowaniu 11 \Yozesnośredlliowieczne skarby 

srebrne z Pomorza" str. 162/3 poz. 162). R6wnież zachowane 

resztki naozynia, w którym złożone były monety wskazują na 

jego X - XI·wieozne po~hodzenie. 

W miejscu znalezienia skarb11 oraz w najbliższej okolleJ 

(obszar ok. l ha) przeprowadzono badania powierzchniowe, Na 

oał1• przebadanym obszarze stwierdzono dość liczne występowa. 

nie oeramiki~zeanośredniowiecznej. Materiały te wskazuj,, ił 

opróos miejsca 11krJoia skarbu istniała na tym teranie wczesno

średniowieozna osada otwarta, Zebran~ ceramikQ najogólniej 

, 

. 
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można datować na konieo X 1 XI wiek. Z tym też okresem nalata .. 

loby wi~zać domnieman~ osad~ wczesnośredniowieczn~. w roku 

przyszłym planuje się podjęcie systematyoznych bada6 wykopalie .. 

kowych. 

K Y $ L I B O R Z Y O B t 

pow. Brzeg 

~uzeum tl~ska Opolskiego 

w Opolu 

Badania prowadzilis mgr Tadeuss Szozurek 1 mgr Sylwia 

Wuszkan, finansował WKZ w Opolu. 

Kontynuowano ratownicze badania wczeanośredn1ow1eczne3 osa• 

dy w ~śliborzyoaoh. Dotyohozasowe prace, akonoentrowane na te• 

renie zagrożonym przez eksplQAtaoj~, w,ykazaly istnienie jednego 

obiektu z dobrze zaohowanym paleniskiem. 

Zawartość kul turow~ stanowila dość lioana oeram1ka • za byt .. 

ki telazne, w tym 6 dobrze zaohowanyoh noty oraz kilka prz~'li· 

ków wykonanych z kamienia 1 gliny. 

Szersze omówienie wyników badali będzie możlilve po ukcn1o .... 

niu prao, które nast,p1 w połowie listopada br. 

!T A S I B L S X 

pow. Pultusk 

Zakład Polskiego Atlasu Aron .. 

ologioznego IHIK PAB 

Badania prowadziła mgr Irena Górska, finansowal - Zaklsd 

Polskiego Atlasu Aroheologicznego IHKM PAB. 

- ~~-~--------------------------~ 
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Przeprowa&zono badania sondażowe na 8łabo zachowany~ 

grodzi~k~ pier,cieniowatym. Stwierdzono nawarstwienia osad

nicze o dużej ~iątszośoi. Obfity material zabytkowy głównie 

w poataoi oeramiki oraz innyoh przedmiotów. Chronologi~ 

obiakta aatalono na XII • XIII wiek. 

:&OWA BU'!I!A• 

.. 11og1la 

• Pleensów I 

O D 'B tl O Y t 

okr. !l!olbaohin1 stan. 

~leto, Bulgaria 

patrs neolit 

patrz neolit 

'. 

IBJDl p~ 

Badania prowadził prof. dr Witold Hensel, finansowal 

IBIIl PAlf. 

Stanowieko w Odercach w pólnocno wschodniej Bułgarii 

usytuowane ·jest na· cypla skalnym. Jest to niewielkie grodzis

ko ni~regularnego kształtu o w~miarach ok. 100 x 65 m. z na

warstwieniami różnych okresów, przede wszystki~ z epoki p6~ .. 

norzymskiej 1 wczesnobizantyjskiej oraz • okreaa wczesnego 

średniowiecza. 

Badania archeologiczne poprzedził zwiad saofizyczny do-

konany metod~ elektrooporową. Dostarczył on orientacyjnych 
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danych oo do stanu zachowania umocpie6 obronnych 1 ZLbudowy 

wewnątrz · grodzieka, mi~iszości warstw kulturowych itd. w opar

ciu o uzyskane tą drogą dane założono sondaż w p6łnocno-~ochod

niej części grodziska, który pozwolił I'oznać bliżej strat,nra

fię grodziska. Natrafiono na warstwę rumowiska z dużą zawar

tością budulca kamiennego i ceglanego. Pod nią mieściły si~ 

warstwy ze szczątkami budowli mieszkalnych z ~czeenego średnio

wiecza. Uchwycono tutaj fragment ściany takiego domostwa wznie

sionego bez zaprawy murarskiej, tzw. suchy mur. Waratwa wozae

nośredniowieczna była obricie nasycona zabytka~i ruchomymi. 

Nl.in. wymienić można ozdoby takie jak pierścief brązo•y z mo

tywem orła i sprzączki lirowate, datowane na v.iek IX-X. ?i ni

żej położonej wars1;wie wczesnobizantyjskiej uchwycono :t'rt~gment 

obustronnie licowanego muru, lączo~ego gliną, należący pru~do

podobnie do budynku mieszkalnego lub gospodarczego. Poniżej 

-warstwy bizantyjskiej zalegała VJsretwe z mater1ahm1 pó!fno

rzymskimi zawierająca również narożnik dobrze ~schowanego muru 

kamiennego budowli o ~iewyjaśnionej dotąd funkcji. 

Tegoroczne badania pozwalają żywić nadziej~, że w toku 

dalszych prac wykopaliskowych na tym obiekcie uzyska ei~ ważne 

materiały do studiów nad procesem adaptacji ludności ełowia~a

kiej, przybyłej na Bałkany do wysoko rozwiniętych epołeczeóetw 

późnoantycznych 1 wczesnośredniodeoznych. Skromny pod wzglę .. 

dem rozmiarów tegoroczny sondaż dostarazyl licznych materiełów 

z zakresu budownictwa, sztuki użytkowej i kultury mtiterialnej 

wczesnośredniowie~znych Słowian zamieszkujących tę część 

Bułgarii. 
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Zakład Archeologii tl,ekie~ 

IREK PAB we Wrocławiu 

Badania prowadził Boguelew Gediga, finansowal IBXM PAN. 

Tegoroczne badanie były tontynuacj' eyetematycsnych prac 

wykopaliskowych na terenie wczeenośredniowieccnego grodu mias• 

ta. 

Prowadzono je w trzech przylegających do siebie wykopach 

oznaczonych numerami II, III I IV. Na wykopie II wyeksplorowa

no nawarstwienia kulturowe w całości 1 zako~czono prace. Ba- ~ 

dania na tym odcinku dostarczyły szczególnie cennych danych 

dotyczących najstarszego osadnictwe na terenie Oetrówka. Stwie~ 

dzono występowanie materiału, który można datować na wiek IX 

a prawdopodobnie też VIII w najniższych nawarstwieniach cras 

w trzech z pięciu odkrytych jamach wkopanych w calea, Trudno 

jeszcze w tej chwili bliżej określić charakter starszego oeaa
nistwa oraz ~ego związek z najstarszym poziomem konstrukc~i 

grodu miasta z X wieku. 

Na w.ykopach III i IV kontynuowano eksplorację nawarstwie

nia związanego z poziomami konstrukcyjnymi c, D, a częściowo 

E1 , dato·wenymi na wi~k :u. Na szczególną uwagę zasługuje od .. 

krycie w tych wykopach dobrse zachowanej nawierzchni ulicy 

nr 5 oraz kolejnego podkładu domu nr 66 zbudowanego na kon

atruko~i palowo ~erzmowe~. 

wyeksploro~ane w roku 1967 nawarstwienia kulturowe dos

tarczyły podobnie jak w latach ubiegłych dużej ilości zabyt ... 

k6w ruchomych, m.in. znaleziono fragment tylnej części wozu. 
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pow. Suwalki 
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O f L O O Z Y B , 

pow. Aleksandrów KUj, 

P A L l O Z N I O A 1 

pow, ProeBowiot 

~ I E ~ C I D L A , 

pow. Plodek 

patra okree wpływów 

raymakioh 

patrz okres lete6aki 

Zakład Polekiego Atluu 

Archeologicznego IHXM PAB 

Badania prowadził mgr Jtrsy Pyrgala, finanecwal • Zakład 

Folekiego Atlasu Aroheo1og1canego IHKM PAN. 

Przeprowadzono badania aondctowt na niewielkia pierśoie• 

niowetym gródku błotnym. Stwierdzono ślady nawarstwieiS • II 

wieku, glów.nie w postaci paleniska wyleżonego k&mieniami, 

usytuowanego u wewnętrsnego podnóża walu. Znaleziono wyl~c~

nie otramikQ o uderzaj~oo prymitywnej faktur••• 

P Ł A Z 1 pow. Chrzanów 14uzeua Aroheolog1o•n• 

w Krakowie 

B~dania prowadziła mgr Barbara Gtdl, finanecwało 14ttz.ua 
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Aroheologioane w Krakowie. 

Celem przeprowadaonych w Plbsie prao eondatowych było 

uatalenie wetvpne~ chronologii dwu grOdsiek (at. l 1 2) let,. 

070h na pograniesu gromad Plasa 1 Bab1oe. 

Stanowiato 1, położone na górse o naswie Grods1ato, zaJ• 

au~e wzniesienie ograniczone • traech etron atroao opada~,01• 

a1 etokeai a • ozwarte~ łagodnym apadem, Od strony tego łagod• 

nego obniżenia grodeisto odoitt• ~eet dwoma WJrałnie widoos~· 

a1 walami, które wydzielaj' w ten aposób ostjć wyłaz,, .niej 

w1toej owalu4 1 prsylegaj,oe do niego, niże~ polotone ~akb7 

podgrodzie. Lekkie wznieaieni• nad stromymi krawędziemi wyŻ• 

azej części grodziska sugerują i tu istnienie wału. lały s' 

niskie, maj' konstrukojt kamienn,. 

Ba terenie tego grodziska załoiono pitć .Ykop6w. We 

wasJstkich odsłonięto pod~bne newaratwieniaa do głębokości 20 • 

,O om występowała ciemno-brunatna ziemia a bezpośerednio pod 

ni' pojawiale eię już skala. W Żadnym z wykopów nie etwierdzo• 

no materialu archeologicznego. 

Stanowisko 2 to grodzisko leź!łoe na wzniesieniu o podob~ 

nym ukształtowaniu jak to, które zajmuje stanowieko 1. l te~ 

renie wideosny jest tylko jeden wał, aoono zniszczony, odcina• 

jąoy oypel wzniesienia od stro~ łagodnego spadu. Założone ne 

tym atanowt.aku wykopy pozwoliły atwi~rdzić 1stnienie cienkiej 

warstwy humusu, zalegającej bezpośrednio na skal•• Materiałów 

aroheologioznyoh 1 tu nie stwierdzono. 
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P O D Z A M C Z E , Muzeum Zamkowe w M.alborku 

"Góra Zamkowa•, pow. Kwidzy~ 

Badania prowadzjl mgr Mieczysław Haftka, finanecwało ... 

Muzeum Zamkowe w Malborku. 

Badania miały charakter systematyczny, 1 o•lem ich było 

poananie zaloże~ XIII-wiecznego (123') krzyżackiego zamku 

oraz sprawdzenie istnienia tam we wcześniejszych fazech wczes

nego średniowiecza -grodu. Badania nie ~ykezały, jak eugero• 

v;ały prace niemieckie, załoze11 obronnych w postaci mu.r6w. Od ... 

lt:ryto jedynie nikłe relikty średniowiecznego wału i zarys nu ... 

rożnika domostwa lub wieży. Szerokość wału nie przekreczEJła 5 

metrów. 

Niżej zalegały silnie zniszcvone, spalone umocnienia 

wczesnośredniowiecznego grodu. Uchwycono dwie wEJrst-ewki spa ... 

lonych bierwion. f/al o szerokości 5-6 metr6w u podste.wy zbudo ... 

wany był z drevmianyoh bierwion ułożonych na ruszt 1 izolowa

nych gliną 1 pieskiem. Konstrukcja wałowa umocniona była piono

wymi slupami i kamieniami. v,czeenośredniowieczny · ~;oziom doatar

OZ.Ył ciek~:.wego materiału ceramicznego w postaci k.ilkudzie aię

ciu fragmentów 1 jednego niemal całego, g6rą obteczonego na

czynia, reprezentującego formy dwuatożkowate, o logodnie za

okrąglonym załomie ~ wychylonej kruwędzi. Ceramika roboczo poz

wala datować obiekt na IX/X wiek. 

Trzecim 1 najetl:lrazym poziomem była warstwa cielll.Cobrunat

nej ziemi ze śladami spalenizny. Warstwę tę na podst1~wie ce.~-·~

mik1 można datować na koniec okresu halsztackiego i pocz~t~k 

late-6sk1ego. 



P O L A B Y , Pa~etwowe Muzeum Aroheolo• 

pow. Radom giczne w Warszawie 

Badanie prowadziły mgr Olga Lipidska i mgr Ludgarda 

Długopoleka, w okresie od dnia 7 do 3l.VIII, finansowało 

P.M.A. w Warszawie. 

W r.b. przebadano dalsze obiekty należące do osad z okr. 

rzymskiego i wczesnośredniowiecznego, or~z przeprowadzono son

daż na znajdującym się w pobliżu cmentarzysku, prawdopodobnie 

z okresu late~ekiego. 

Stanowisko l - osada. Pr~ce na atenowieku l, etanowiły 

kontynuację bada6 z roku ubiegłego. Przebadano siedem dalszych 

jam. Uzyskany materiał pozwala datować trzy z nich na XII-

XIII w., zaś jedną na podetawie fragmentu fibuli brązowej na 

II-III w. n.e. Chronologii pozostałych jam z powodu braku ma. 

teriału nie można określić. 

StanowiskJ 2- osada. W r.b. przeb~dano jedno palenisko, 

oraz cztery jamy, zawierające opr6oz ceramiki bogaty inwentars 

w postaci igły kościanej, przęślika z łupku, brązowego kab

łączka skroniowego, bełtu kus2.y, siedmiu n_ożyków żeleznyoh 

itp. Wyżej wymienione zabytki pozwalają określić chronologię 

badanego obiektu na XII wiek. 

Stanoyiako ' - cm!~terzysko~ Odaloniętu cztery groby płas. 

kie z brukiem kamiennym. Trzy były zniszczone, a tylko jeden 

zachował się w całości. Był to grób jamowy bez żadnych nieste~ 

tj przedmiotów pozwalających na określenie jego przynależności 

kulturowej. Prawdopodobnie pochodzi on jednak z okresu late~a

k1ego. 
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Ze względu na ciekawy materiał uzysk IlJ na stanowieku 2 

oraz na mvź!iwość bliższego określenie cmantarzyake (stanowis

ko 3) wskazane jest aby wyże~ wymienione obiekty zostały ob~ę

te planem bada~ na ruk 1968. 

P RAN D O C I 1 1 

pow. 14iech6w 

Zakład Polakiego Atlasu rirch 

IHD PAN 

Badania .prowadzili dr Wojciech Szymadski 1 dr ~drzej 

Tomaszewski w okreaie od lO.VII - lO.JIII, finansowal WIZ 

w Krakowie. 

Badania etanowiły kontynuację prac podjętych w r,ub. Ob

jęto nimi wnętrze kośaioła romadekiego o.rae jego najblitue 

sąsiedztwo, odkrywej'c zabytki datowane pocz,wazy od neolitu 

po czasy nowożytne. w kościele romadakim odsłonięto portal 1 

ustalono układ wachodniej części (krótkie prezbiterium z ab

syd') oraz empory zachodniej. W odsłoniętych od północy ~unda. , 

mantach pó~nogotyckiej zakrystii stwierdzono znaczne ilości 

wtórnie użytych detali roma~akich. Na wzgórzu kościelnym od

kryto, po części na złożu wtórnym wyra~no ślady osadnictwa s 

epoki neolitu 1 br,zu oraz okresu late6skiego i wpływów r~ma

kioh oraz omentarzyako szkieletowe założone w wieku XII i fun

kcjonujące do ozasó~ nowożytnych. 

W odległości ca l~ m na poludnie od kościoła odkryto śla

dy ~osy z XII w. szerokości oa 3,5 - 4 m, gl~b. oa 2,5 - 3 m, 

pozostającej najpewniej w związku z inkaatelacją kościole d~ 

konan' przez Konrada Mazowieckiego. Brak śladów woześniejeZJOh 

·urządze6 obronnych o·zy intensywnego zasiedlenia pruozylbJ 
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hipotezie o zlokalizowania kościola w obrębie wczesnośrednio

wiecznego g~odu. Kontynasoja bada~ przynieść mote nowe su

gestii dla lokalizacji rezydencji komesa Prandoty Ster~go, 

jak tei t~upełniaj~oe dane do stadiów nad urz~dzeniami obron• 

nymi XIII wieku. 

PROBOSZCZOWI OB 

pow. Płock 

Zakład Polskiego Atlasu 

Archeologicznego IHKM PAB 

Badania prowadził dr Wo~cieoh Szyma~ski, finansowal • 

Zakład Polskiego Atlasa Archeologicznego IHKM PAN. 

Przeprowadzono badania eondażowe na doskonale zachowany• 

grodziska pierścieniowatym. Ustalono zasadniozy okres Zb&iedle

nia na w. XI. Jego pozoetalości~ e' nawarstwienia szczególnie 

intensywne w partiach prcywałowyoh (do l m grubości), Od stroa 

n, pólnocn~j przykryte grub' warstw' niwelacyjnego zasypu 

ziemnewkamiennego o nieustalonej chronologii. Poza typową ce

ramik' obtaczan~ znaleziono fragment telaznego wędzidła z 

w,aami. Stwierdzono rów.niet ślady starszego zasiedlenia o nie• 

określonym charakterze w postaci kilkudziesięciu fragmentów · 

ceramiki s VI • VIII wieku. 

P R Z E B I E O Z A N T , 

pow. Kraków 

Kuzeum ~ap Krakowskich 

w Wieliczce 

Badania prowadził mgr Antoni Jodłowski, finansowało 
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Muzeum lup .Keakowakich. 

Prseprowad~ono watopne praoe ~kopaliatowe o charekterze 

rozposnawosym na domniemanej osadzie wczesnośredniowieczne~. 

Stanowisto {nr V) polożona jest na płaskim cyplu w poblitu 
l 

strwnyka o nazwie Bogualawa, w odległości ok.500 m na poludnie 

od ~r6dła słonego. Material ~sttPU3~oy licznie na powierzchni 

pola świadczy o istnieniu w tym miejscu osadnictwa w II-XIII ••• 

natomiast bliskie a'siedztwo tródła słonego nasuwa przypuszcze

nie, że mogło sit ono l'ozyć z ekaploataoj~ solanek. 

1 celu. wyjaśnienia tego zagadnienie wykonano trzy wykopy 

eon4ażowe o lączne3 powierzchni 20m2, które zlokalizowano we 

weoho4niej.1 centralnej części stanowiska. W żadnym z wykopów 

nie odkryto obiektów kulturow,yoh, ani warstwy osadniczej. 

Stwierdzono tylko w,etępowanie ceramiki z młodszej tezy wczes

nego średniowiecza w warstwie humusu epoozywaj,cej na żółtej 

glinie (calcu), Koże to 6wiadozyć o e1lnym zniazozeniu etano

wieka (przynajmniej w części objętej badaniami) at'd też ma

teriał zabytkowy wYstępuje na wtórnym złożu w warstwie humusu. 

Badania sondażowe w pozostałej części etanowiska kontynuowane 

będ' w przyszłych latach. 

P R Z E K Y $ L , Muzeum Ziemi Prsemyskiej 

ul. Krasi~skiego i Kosynierów 

Badania ~rowadzil mgr A,Kun1ez, mgr. A,Xoperek1, tinanao

walo ~ Muzeum Okr. w Rzeszowie. 

Badania o cherakterze retownicz~m w osiedlu mieszkanio-wa 
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ograniczyły się do obserwacji wykopów wodn~kanalizacyjnych 

1 c.o., łączących bloki mieszkalne. Uzyskano szereg fragmentów 

ceramicznych niejednokrotnie zdobionych,z okresu od II - XIV 
l 

wieku. Uchwycono zasięg wczesnośredniowiecznej osady produkcyj• 

nej od strony północnej, zachodniej 1 wschodniej. 

Ze względu na to, że teren został obecnie uporządkowany 

przez Przemyską Spółdzielnię Mieszkaniową, nie będzie można 

w ciągu najbliższych lat prowadzić badania w obrębie odkrytej 

osadJ• 

Z braku środków finansowych nie kontynuowano również prac 

badawczych w rejonie dalszych nowo wznoszonych bloków. 

R A O I ł Z 1 pow. Sierpo Pracownia Archeologiczno. 

Konserwatorska PKZ w War-

szawie 

Eadania prowadziła mgr Earbara Buczek-Plachtowa, w okresie 

od dnia 24.VII. do dnia 14.X., finansował • WKZ w Warsz~wie. 

Przeprowadzone badania w,ykopaliskowe na terenie grodziska 

wczesnośredniowiecznego miały na oelu przebadania całego obiek

tu i opracowanie wniosków ko~cowych. Materiał ceramiczny po

chodzi z x, XI i XII· wieku. Niestety w trakcie dotychczasowych 

prac nie można było uchwycić stratygrafii całego obiektu, po~ 

nieważ odsłonięto wykopami jedynie pewne partie wału. Wał zos

tał przecięty wykopem o powierzchni 15 x 5 m. Wykop przecho

dził przez samo jądro wału. Ze wstępnego rozeznania wynika, że 

wał był konstrukc,ji przekładkowaj, d~ewniano-ziemny 1 znaleLi~ 

no jeden hak pochodzący przypuszczalnie z konstrukcji wału. 
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w celu uchwycenia zewnętrznej i we~ętrznej krawędzi wału 

założono dwa wykopy sondatowea 2 x 2m (na zewnątrz), oraz 

5 x 2,5 m (wewn~trz grodziska). Pomogło to ustalić, 1i cała 

konstrukcja obronna ~ozc1ągn1ęta była na szeroko8oi ok. 18 m. 

Narazie jednak trudno stwierdzić, ozy jest to szerokość pier

wotna wału, ozy poprostu uległ on zniszczeniu i elementy kon• 

etrukoyjne zalegaj~ teren położony, u stóp wału. Wskazówk~ 

przemawiającą za w/w szerokością jest umocnienie gruntu za 

pomocą faszyny. W wykopie przecinającym wnętrze grodziska 

(5 x 2,5 m) odsłonięto fragment majdanu o gliniastej nawierzch• 

ni. W profilu wyra~nie rysuje się krawędt wału i początek naj• 

danu. Istnieje jeszcze ewentualność dwu faz budowy grodu. 

Objekt jest interesujący i planowana jest kontynuacja 

badalS w 1968 r. 

RACIBORZ IHKM PAN w Krakowie 

- las "Obora" 

Badania ~rowadziła dr Elżbieta Dąbrowska, finansowal 

IHKM PAN. 

Badania mają charakter systematyczny. W oparciu o wyniki 

z poprzednich lat ustalono remową chronologię dla całego omen

tarzyska od V/VI do VIII/IX w. Prace w b.r. były kontynuacją 

1 ograniczyły się do przebadania jednego kurhanu. 

Kurhan nr 7 znajduje się w centrum pierwszej grupy om~n

tarzyska 1 należy w niej do największych (rozmiary 7 x 7,6 m, 

wys. 1,05 m). łrasyp kurhanu posiadał chart.kter jednolit)' (o1ema 

no-Żólty piaeek). Na spągu nasypu wyst~piła warstwa szarego 
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piaeku przemieszanego zapewne z pppiołem z licznymi wytr,oenia

mi telaz1etymi, tworsąca rodza~ soczewy ułożone~ w postaci nie• 

regularnego kręgu współśrot\kowego z k•U'hanem ( śr. 2,2 m). War st ... 

wa zalega btzpo6redn1o na oalou, o nie równaj powierzchni z 

licznymi zagłębieniami. E~ak jest śladów humus~ pierwotnego. 

l obrębie warstwy piasku z popiołem nie znaleziono ułamków 

przelonych kości. ~stępują one w centrel~ej partii nasypu 

turhanu ponad opisan, warstwą, począwszy od 9zczytu aż do 

głębokości 60 om, a takte na jego zboczych zapewne zmyte ze 
/ 

~zczytu. 

W południowo-zaohodniej partii nasypu kurhanu znaleziono 

kilkadziesiąt ułamków pochodzących z jednego naczynia o dużym 

rozrzucie w pionie 1 w poziomie. Pragmenty drugiego naczynia 

o małym zasięgu ~yst~powania znaleziono na poludniowym stoku 

k\U'hanu (być może w v.-ypełniBku rowu). 

Pragmenty dwóch naczy~ (prawie całych), ręcznie lepionych, 

wykonane są z gliny schudzanej gruboziarnietym tłuczniem, s 

nikłymi śladami obtaczania poniżej krawędzi 1 wklęsłym odois• 

kiem osi krążka garncarskiego na dnie, nieornamentowane. 
-· Planowane jest dalsza eksploracja stanowiska, a mianowicie 

przebadanit 4 dalszych kurhanów (dotychczas wyeksplorowano 5) 

w grupie I i po jednym w grupach II i III. Każdy kurhen po 

eksploracji jest ponownifl usypywany w celu utrzymania pierwot

nego krajobrazu. 

Cmentarzysko zagrożone jest przez postępującą wymian~ 
l 

drzewostanu zwlaszcza w obrębie grupy II. 
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RAD0l4 Zakład Archeologii wczesno

średniowiecznej IHKM PAN 

Badanie prowad~lla mgr Ewa Klerzkoweka, finansował IHKM 

PAN oraz ~N w Radomiu. 

!egoroczne prace archeologiczne skoncentrowane na atan.3 

były kontynuacją systematycznych badaiS pro :.adzonych od 1959 r. 

na obszarze wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego (stan. 

l ~ grodzisko, stan. 2 - osada przygrodowa nad rzeczką MleczD4), 

W wykopach na terenie osady stwierdzono silne naruszenie 

1 przemieszanie warstw kulturowych przez wykopy nowożytne, 

które w 90- zniszczyły warstwę wczlsnośredniowieczną. W pozio

mie tym odsłonięto fragmenty dwóch pieców, z których zachowały 
l 

się częściowo jedynie silnie przeprażone gliniane podłogi oras 

przy jednym z nich - niewielka jamka z popiołem. Z zabytków 

ruchomych znaleziono m.in. ' fragmenty obrączek szklanych, 

kilka noży żelaznych, wyroby z kości, przęśliki gliniane, frag• 

ment dmuchawy ceramicznej, dużą ilość ceramiki wozes~ośrednio

wiecznej i p6tniejszej oraz ok. 200 fragmentów naozytS kultury 

grobów kloszowych. 

W wykopie w budynku kościelnym odsłonięto frugment kamien

nego fundamentu zachodniej ściany starszej części kościoła 

(wzniesionej w ko6cu XIII wieku) oraz przylegający do6 prosto

padle kamienny fragment przypory. W dalszej części wykopu na

trafiono na kilka pochówków w drewnianych trumnach z XVI • XVIII 

w. (przy dwóoh znaleziono monety z XVII wieku). 

Na terenie omentarzyska odsłonięto ponad 40 pochówków s 
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różnych okresów (XIII • XVIII w.). W kilku grobach znaleziono 

paciorki szklane, kabłączki skroniowe oraz guziki s brązu. 

Cmentarzysko całkowicie zniszczyło wczesnośredniowieczną warat• 

wę kulturową, s której pochodzą liczne zabytki ruchome znajdo~ 

wene na złożu wtórnym w wykopach grobowych. 

R i K O R A J , 

pow. Piotrków Trybunale~! 

Muzeum Archeologiczne 1 

Etnograficzne w Łodzi 

Eadania prowadziła mgr Aldona Chmielewska, finansowal 

WKZ w Łodzi. 

Wczesnośredniowieczne grodzisko w Rękoraju (et. l) poło

żone jest na bagnietych łąkach prawego brzegu rzeki Moezozanki. 

Obwiedzione było niezbyt sz~roką, ale głęboką fosą i wysokim 

drugim wałem. Grodzioko to od dawna jest niezozone przez oko

liczną_ ludność wypierającą stamtąd ziemię 1 kemienie. W wyniku 

tego wal zewnętrzny istnieje jedynie w części zachodniej (w naj• 

wyższej partii wznosi się do 5 m ponad dzisiejszy poziom ląk). 

Ponadto w ciągu ostatnich lat przeprowadzono obok grodziska 

drogę, która częściowo biegnie pld.wsoh. stroną walu. 

Chronologię tego obiektu ustalono - w oparciu o ceramikę • 

na okres o~ koDoa IX do XII w. 

Wykop założono w północnej części wału. Wyeksplorowano 

obszar 140 m2 do przeciętnej głębokości l m. 

W rezultacie bada6 odkryto resztki ławy k~miennej 1 spalo

wych konstrukcji drewnianych wie6oząoych wał, płaszcz gliniany 

od strony zewnętrznej oraz fragmenty spalonej konstrukcji da

chówkowej po wewnę~rznej stronie wału. 
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Podetawowym materiałem zabyt~oW1m1 U&yekanym & bada~ 1 jeet 

ceramika. Najogólniej można j' podzielić na dwie zaeadnic&e 

grupya pierwsza ~ to ceramika z grub' domieszk,, słabo obtacza

na na kole, czasami edobiona szerokimi pasami przeplataj,cych 

się linii falistych i wysokimi, głębokimi, nieregularnymi łłoO. 

kamit druga • to ułamki naoz16 z drobn' dom1eszk' obtaczanych 

na szybkoobrotowym kole. Poza tym znaleziono drobne fragmenty 

przedmiotów łelaznyoh 1 kilka kawalków żużla żelaznego, W celu 

ustalenia bardziej precyzyjnej chronologii obiektu, pobrano 

próbki węgla do bada~ na c14 oraz fragment po :~py, który zos

tanie zbadany metod' paleomagnetyczn,. 

O grodzisku tym nie zachowały się żadne historyczne wzmian• 

ki. Najetarazy dokument, odnoszący się jedynie do miejeoowośoi 

Rękoraj, pochodzi z 1470 r. 

Ze względu na postępujące niszczenie obiektu, badania 

archeologiczne prowadzone będą w .latach naatęp~ch. 

a Y B I ~ W Y , patr& okres halezteck~ 

pow. Inowrocław 

R Z E S Z 0 W Muzeum Okr~gowe w Rzeszowie 

Badania prowadziła mgr Aleksandra Gruszcz~6aka, mgr 

K.Stte~, w okresie od 20,VI. do lS,VII. 1 od lB.VIII. do 

ll.X, finansowal WKZ w Rzeszowie. 

·Badania miały charakter rnto~n1ozy ze względu ne dułe 

zagrożenie etanowiska przez prowadzonemeanie roboty budowl6ne. 



- 26, -

Omawiana osada jest atanowiskiem~ wielokulturowym. W roku 

biel,oJm odkr1to 19 jama lO • neolitu, 6 • wczesnego średnio~ 

wieosa VII-III w., 'nie posiadaj' określonej vreyneleżności 

kulturowej. 

JamJ neolityoane naleŻJ wi,zać • kultur' ceramiki rytej 

oras kulturą lendzielską, Oprócz osramiki znaleziono w nich 

dwa ciężarki tkaokie, kilka drobnych narzodzi krzemie~oh 

oraz obsydian. 

Jamy wozesnośredniow1eoane b7ł1 w przybliżeniu okr~le 

lub prostot4tne o zaokrąglo~ch rogaoh.l)pelniako ich stano. 

wila bardzo czarna aiemi~ a wkładkami ~rudek polepJ, w~gli 

drZeWQ1oh 1kośoi,tragment6w naczy4.w,rstępuj,oa ceramika wskaw 

suje na oi,glość osadnictwa we woze$n1m średniowieczu. 

Kożna WldZ1elić dwie grupJ.Pierw~za to naczynia lepione ręcz~ 

nie w gór.QJoh partiach obtaczane na kole garnoarsk1a 1w.ykonan• 

z gliny z domieszk' drobnoziarnistego piasku, rzadziej tluos• 

nia.Powierzohnia nacztd jest chropowata, koloru brunatnego 

lub oeglaat3go. WJ18w.1 w,yohylone lagodnie na zewnątrz, krewę~ 

dzie prosto ścięte lub zaokrąglone. feohn1ka wykonania oras 

forma wskazuje, że należy je datować na VII - X wiek, 

Druga grupa to naczynia obtaczane na kole garnoarakim 

wykonane z gliny z domieszką drobnoziarnistego piasku, dobrze 

wypalone. OharakterJzują się wydzieloną szyjką, wylewem moo~ 

no w,rwinittY~ na zewnątrz, krawędzią prorilowan~. ~o1ank1 a~ 

oienkie i równe. Na kilku dnach wystqpily znaki garncarskie. 

Ponadto ·znaleziono naczynia w.ykonane z glinki białej. Ceramik~ 

tv określa się na XI _- XII •• Wszystkie naczynia wczesnośrednio

wieczne występujące na osadzie w Rzeszowis posiadają bardzo bo

gaty 1 zróżnioowanJ ornament. 
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Oprócz ceramiki znaleziono frag~ent żelaznego klucza. 

Kilkuletnie badania na at. nr 3 pozwoliły stwierdzić, i! 

zaaiQg osady neolitycznej, i wczesnośredniowiecznej był bardzo 

duży, Charakter 1 rol~ tyoh osad pozwol~ wyjaśnić przyszle ba

dania. S~ one konieczne ze względ~ na niszczenie stanowiska. 

8 A I N ~ J l A N 

L B J R O I D , 

dep. Aveyron, Jranoja 

IHXK PAN 

Badania prowadził dr Lech Leoiejewicz, mgr Marian Rule

wioz, finansowała t.P.H.i. w Paryżu. 

Badania prowadzone w 1967 r. były kontynuaoj~ prao wyko

paliskow.yoh, prowadzonych od 1964 r. W roku bież ~oym celem 

prac było ustalenie zasięgu osiedla pooz~tkami ai~gająoego 

;/II w. 1 opuszozonego w XVII w. 1 omentarza od strony wschod~ 

niej i wyjaśnienie kwestiil l/ ~ ozy istniały z tej strony 

umocnienia obronne, 2/ • kontrola hipotezy o istnieniu bramJ 

od strony południowej osiedla i dalszego przebiegu umoonie6 

obronnych z tej strony, 3/ M uchwycenie dalszych elementów 

kościoła roma·6skiego celem pełnej rekonstrukcji jego rozplano

wania, 4/ • wstępne rozpoznanie funkcji zabudowa~ z południc• 

wej strony kościoła. 

Badania wykazały brak śladów osiedla we wachodn19j częśoi 

stanowiska, występował tam natomiast omentarz, otoczony, jak 

można przypuszczać na podstawie odkryć w jednym z sonda ży, 

jedynie niewielkim murkiem. W południowej ozęśoi osiedla od .. 
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keyto p61noon'ł krawQd bramy i stwierdzono, Że umocnienia 

ikrtcały tu w kierunku kościoła, stanowi,cego element obrODJ17 

w XIi • XVI •• KOściól roma6ski okazał &19 tr63nawow'ł bazylik'ł• 

Ostateczne jego zniszczenie nastąpiło w XVII w., kiedy to wzni• 

aiono tu prostok'łtn'ł kaplicQ z mał'ł -kapliczk' od strony połud

niowej. Od tej te! strony kościola odkryto fragmenty zabudowad 

z XI·XIII •• - zapewne priorii benedyktynów s Ko1asac. W jednym 

z pomieszcza~ odsloniQto pieo do przetopu miedzi lub br,zu. 

W warstwach kulturowych odkryto liczne zabytki metalowe (m.in. 

9 monetek), ceramiczne, w jednym z grobów różaniec z paciorków 
/ 

rogowych. 

8.AJID0'14I'BRZ· IHD PAJJ 

et. uleDługosza - Dziekania 

Badania prowadziła mgr. El1g1a G'łssowska, finansowal WXZ 

w Kieloaoh. 

Wykop został założony w uliczce, w jej najw9ższym miejscu 

między budynkami Sutragan6wk1 a Wikarówki. Na. głębokości ok. 

l m odsłonięto mur fundamentowy zbudowany z kamienia z dodat

kiem cegły, kt6ry aięg~'łł do głębokości 3 m! Najp~awdopodob• 

niej jest t .o mur fundamentowy budynku zwanego Dziekanią, która 

uległa spaleniu w XVII w. Niżej zalegała warstwa wczesnośred~ 

niowieozna utworzona z lessu zawieraj'ł08 ceramikę z XI w. 
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S A N D O M I E R Z • ;· IHIQI P.Ali 

st. "Krakówka" 

Badania prowadziła mgr Eligia G~esowska, finansowal IHKK 

PAN. 

Praoe sondażowe na przedmieściu Sandomierza zapoczątkowa. 

ne w br. miały na oelu zorientowanie się w charakterze uwarst

wie6 pochodzących z okresu rzymskiego i wozeanośredniowieozne• 

eo oraz ich wzajemnej korelacji. Odkryto jamy z róinyoh okre~ 

oów, głównit neolitu 1 dwóc~ grobów szkieletowych bez wyposa

żenia. Sporadycznie wyat~pił materiał ceramiczny pochodz~cy 

z okresu pó~nolate~skiego, rzymskiego i wczesnośredniowiecana• 

go. 

S A N D O M I E R Z ~ 

st. "Sufraganówka l" 

IBI.{}( PAN 

Badania prowadziła mgr Eligis G~aaowska, finansował -

IHKM PANe 

Wykop założono na dziedzi~cu budynku zwanego Sufragan6wk' 

w nadziei odkrycia obronnego walu wczesnośredniowiecznego gro

du. Ciasnota dziedzidoa, bardzo duża mi~ższość warstw or~• 

szczególne wymogi bezpiecze6stwa na terenie miasta Sandomierza 

narzuciły konieczność przerwania bada6 na glvbokości a.50 m. 

Niedostatek ten częściowo został zrekompensowany wierceniem, 

które sięgnęło do 12 m. Na podstawie pobr~nych próbek można a~~ 

dzić, że caleo znajduje się na głębokości ok. 11,50 m. 
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Za najważniejsza osiągnięcia badawoza na stanowisku na

leży uznać odkrycie - zgodnie z przewidywaniem • cz~śoi pól• 

nocnego zbocza wału ziemnago oraz części otaczaj~oej go toay. 

w·masywie walu wyst~piła ceramika x-xi .. wieozna, która datuje 

wal na wiek XI. Odkrycie wału rozatrzygn~ło od da~~ prowadzo~ 

sp6r na temat lokalizacji grodu wozaanośredniowiecznego w Sand~ 

mierzu na korzyść zdania tych badaczy, którzy lokowali go na 

Wzgórzu Katedralnym. 

Wczesnośredniowieczne ukształtowanie Wzgórza Katedralnego 

przeciętego tos~ i wałem biegn~cymi w odkrytej ozęśoi mniej 

więcej ze wschodu na zach6d utrzymywało się w zarysach jeazoae 

w średniowieczu, o czym świadczy charakter uwaratwied XIV ~xv. 

wiecznych. Z warstw tyoh u.zyskano poza zabytkami ruchomymi w 
postaci całych naczy6, ich ułamków oraz kafli, równieś ~Wien 

obraz użytkowanych konstrukcji drewnianych w postsoi rynny śoie• 

kowaj oraz płotów plecionych z wikliny. 

S 4 S P O W 1 pow. Olkusz 

Jaskinia Tunel Wielki 

S I E R .A D Z 

S K .A R S Z E W Y , 

pow. Kościerzyn~ 

patrz paleolit 1 mezolit 

patrz średniowieo~e 

Muzeum Archeologiozna 

w Gda6aku 

Badania prowadziła mgr .Aleksandra Szyma~eka w okresie od 

,.VIII do 26.VIII, finansowala - MRN w Skarszewach. 
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Grodzisko wozesnośredniowieoz.ne na t,zw. "Paninej Górze" 

badane jest eyetematyoznia od 1966 r, Zakres tegorocznych prao 

obejmował odsłonięcie spalonej konRtrukcji drewnianej (uchwy• 

conej fragmentarycznie w zeszłym roku) or&z przeprowadzenie 

dwóch sond w pobliżu walu, w cz~śoi wschodnie~ i poludniowej 

grodziska. 

Dla odkrycia dalszego oi~gu konstrukcji drewnian~j, zalo• 

żono wykop w od1egśośoi ok, 12 m na weoh6d od wewnętrznego 11-

oa walu, gdzie odsłonięto jamę (nr 6) o profilu nieokowatym i 

głębokości 1,40 m. W jej wypełniska wyróżniono trzy warstwy• 
' I M humusu, II - ciemnoszarej ziemi z nieliczn~ ceramik~ 1 

kośćmi, III ciemnobrunatnej ziemi z niewielk~ ilości~ w~gla 

drzewnego, glin~, bardzo liozn~ ceramik~, kośćmi zwierzęcymi, 

a także prztślikiem i tragmentam kabl~ka żelaznego od wiadra. 

Jam~ tę, w oparciu o oeramik~, można datować na XI wiek. 

Poniżej jamy odkryto konatrakoję drewnian~, której jednak 

nie ~dało się w całości odsłonić, Znajdowała się ona w warst• 

wie leżąoej bezpośrednio na o~lou, na głębokości 1,50 m od po

wierzchni wykopu. Spalone belki augerował1 układ przekładkowy. 

Do konstrukcji przylegały trzy warstwy kamieni, między którymi 

zalegały warstwy żwiru 1 piasku oraz węgiel drzewny 1 nielicz

na ceramika z VIII 1 IX wieku. 

Dotyohozaaowe badania grodziska w Skarszewach pozwalaj" 

przypuszczać, że w okresie wczesnośredniowiecznym istniały tu 

dwie fazy oeadniotwal pierwsza od VIII do Il wieku i druga 

z XI w. 

Prace wykopaliskowe będ" kontynuowane w naat~pnym sezonie. 
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S K A Ł Y, pow. Kielce 

SKROBIE, 

pow. Kołobrzeg, ał. ' 

patrz okres wpływów 

rzymskich 

Zakład Archeologii Wielko

polski i Pomorza IBKM PAH 

w Posnan1u 

Badania prowadził dr Władysław Los1~ak1, finansowal IHKK 

PAlf. 

:Badaniami zabezpieozajfloymi i wstępnymi badaniami zwladow ... 

ozymi,prowadzonymi w·ramach prac nad wczesnośredniowiecznym 

zespołem osadniczym w Bardach i $wie~ub1u, objęto osadę otwar

ł,, na podstawie ceramiki datowanil VI-VII {?) wiek. 

W profilu piaśnioy ujawniła się warstwa kulturowa i jamy, 

m,in. domostwa ziemiankowe, ceramika ręcznie lepiona, niez• 

dobiona oraz nieliczne przedmioty żelazne, 

Rozkopanie osady powinno dostarczyć materiałów do zagad~ 

nienia pooz4tk6w kształtowania eiQ wozesnośredniowieoznego 

osadnictwa słowia6akiego na Pomorzu Zachodnim. 

S K R O N I E , 

pow. Kołob~zeg, at, l 

Zakład Archeologii Wielko• 

polski 1 Pomorza IHKM PAI 

w Poznaniu 

Badania prowadził dr Władysław Łost6sk1, finansowal 

IHDI PAB. 



- 270 -

Wstępnymi badaniami zwiadowc~ymi, prowadzonymi w ra~ach 

bada~ nad wczesnośredniowiecznym zespołem osadniczym w Bardach 

i ~wielabia obj~to cmentarzysko k~hanowe, składające się a 

ok. 100 mogił 1 datowane ceramik~ na VI ? - VIII w. 

Stwierdzono obrządek ~1ałopalny oraz nawaratwianie się 

poszozeg61nyoh mogił na sieb:! e. 

Inwentarz stanowił ceramika obtaczana i ręcznie lepiona, 

zabytki z b~sztynu, metali kolorowych, wióry krzemienne. 

- Najstarsze mogiły w świetle materiału ceramicznego \ńązeć 

chyba należy z osadą otwąrtą w Skroni~ (patrz stan.3), młodsze 

- r:sująoe się obecnie w terenie - wsp6łozesne są najprawdopo

dobniej starszej fazit osadniczej na grodziskll w Bardach 

(pol. VII-VIII/lX w.). 

S K R W I L N O , pow. Rypin 

(Grodzisko) 

Katedra Archeologii Polski~ 

1 Powszechnej Uniwersytet~ 

Mikołaja Kopernika w Tor~~ 

ni~. 

Badania prowadziła mgr Jadvnga Chudaiakowa, finansowal 

UMK w Torl1D1u. 

Prace na grodzisku były kontynuacją prowadzonych jllŻ 

przez dwa sezony, bada6 konatrukoji obronnych grodll. Odsło• 

ni~to drewniane fragmenty walu o konetrllkoji przekład~:owej, 

amoonionej w dolnych partiach wiqzan1em hakowym. Materiał 

zabytkowy wy stęplljący w wale był bardzo ubogi, chronologie z~ 

nie mieszczący się w czasie od I do XII wieku. 
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S K R W I L N O , pow. Rypin 

(Cmentarzysko) 

Katedra Archeologii Pols· 
' 

kiej i Powszechnej Uniwer• 

ayteta Mikołaja Kopernika 

w Toruniu. 

Badania prowadziła mgr Jadwiga Chudziakowa, finansował 

UMK w Torunia. 

W trakcie prowadzonych prac na omentarzysku odkryto 6 po~ 

ohówk6w szkieletowych. Jeden z nioh zasługuje n$ szczególn' 

uwagę ze względu na bogate wypoaażenie. Był to bardzo słabo za ... 

chowany szkielet młodej dziewczyny (wiek od 15 do 20 lat w 

określono na podstawie czaszki). Zachowała się tylko część 

czaszki, fragment kości nóg 1 fragment prawej ręki, Na głowie 

anajdowała się skórzana przepaska biegn~oa wzdłuż linii czoła 

1 przewiązana w tyle głowy. Na przepasce o szerokości około 

2,5 om naszytych było 7 metalowych blaszek w kształcie roze• 

tek • . W środku rozetek umieszczone były trójkątne zawieszki. 

~rodkowa, największa rozeta pokryta jest oienką warstw~ złota, 

pozostałe wylconane S'ł z brązu i miedzi. Wolna przestrze"Cr na 

przepasce wypełniona była, naszytymi w 4-reoh rzędach szkla~ 

nymi paciorkami (koloryt żółty, zielony, niebieski, biały). 

Na paloach prawej ręki odkryto dwa miedziane pierścionki. Po

zostałe pochówki nie posiadały żadnego wyposażenia, 

Badany obiekt da~uje się na okres wczesnego średniowiecza 1 

średniowiecza. 
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S Ł U P S K Oddział Archeologiczny 

Muzeum Pomorza ~rodkowego 

w Koszalinie 

Badania prowadził mgr Marian Sikora, finansowali- Muzeum 

Pomorza ~rodkowego oraz Słupskie Towarzystwo Społec v.no-Kult~ 

ralne. 

Oddział Aroheclogiczny Muzeum Pomorza ~rodkowego w Kosza• 

linie prowadzi od 1966 r. badania wykopaliskowe nad kształto

waniem się ośrodka miejskiego w Słupsku. 

Grodzisko w Słupsku znane z literatury przedmiotu nuleiy 

pozornie do lepiej zachowanyoh obiektów tego typu w rejonie . 
słupsko-sławne~skim, Jak wynika z materiałów kartograficznych 

gr6d usytuowany był na wyspie stworzonej przez 6wczeone r amio

na rzeki Słupi. Strategiczne miejsce, lokalizacja przy przepra

wie przez Słupie na ważnym szlaku handlowo-komunikucyjnym zde• 

cydowaly, te w tym właśnie miejscu rozwijało się wozeanośred· 

niowieozne osadnictwo. Stożkowate wzniesienie, na którym zloka

lizowany jest gród, położone jest po prawej stronie rzeki Słu• 

pi, w odległości ok. 150 m w kierunku wschodnim, w pobliżu Bra

my Mły6skiej. Teren ten był kilkakrotnie zabudowywany, obecnie 

znajduje się tu neogotycki kościół św.Ottona oraz zabudowania 

tlas~torne. 

W roku 1967 kontynuowano prace w wykopie II i założono 

dwa nowe. Wykop II zlokalizowano ·w południowo-weohodniej cz~ś

oi grodziska, na szczycie stożkowatego wzniesienia. l warstwie 

3 natrafiono na wyratne ślady konstrukcji walu (spalone belecz

ki i kamienie). Wykop - III atanowi prze4luien1e wyl~opu - II 
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1 obejmowal przekop części wał~. W warstwie 2 we wschodniej 

oz9śoi wykop~ ~kazało się sk~pisko kamieni, a w północno-zach. 

narożniku . wykop~ wyst~pily ślady spalonych beleczek, które sta4 

nowiły pozostałości ~mocnienia wał~. 

Wykop • IV(eondażowy)w bezpośrednim s~siedztwie grod~ od 

strony poł~dniowej. Jeg·o oelem było zorientowanie się ozy w 

bezpo~rednim sąsiedztwie grod~ od stron,y pol~dniowej istniej~ 

ślady osadnictwa· (osady przygrodowej). 

Badania nie dały pozytywnych reż~ltat6w, stwierdzono na• 

tomiast, że przebiegało t~ jedno z rozgałęzie6 rzeki Sł~pi. 

Z zabytkó~ r~chomyoh odkryto - duże ilości ceramiki wozes• 

nośredniowiecznej, kości zwierzęce, z przedmiotów metalowych 

• dwa bełty k~szy, fragment wędzidła, ok~oie wiadra, nity i 

gwo~dzie żelazne oraz monety silnie przepalone (odkryte między 

tonst~kcjami spalonymi). 

W wynik~ przeprowadzonych bada1i oraz na podatawie analizy 

materiałów stwierdzić można, że należy liczyć się z istnieniem 

osadnictwa na tym terenie j~ od I połowy IX wiek~. 

SŁUPSK .. 

(lrtłyn) 

Oddział Arohoologiozny M~

ze~m Pomorza ~rodkowego 

w Koszalinie 

Bad~nia prowadził mgr Marian Sikora, finansowało M~ze~m 

Pomorza ~rodkowego. 

W roku bież~oym rozpoczęto prace konserwatorskie nad ada· 

ptaoj~ Młyna Zamkowego na cele m~zealne. Obiekt zlokalizowany 
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jest na lewym brzegu l.Uyn6wk1 - kąnału odnogi rzeki Słupi, w 

najbliższym sąsiedztwie Zamku Książąt Pomorskich i kościoła 

poklasztornego. W okresie wykonywania prao ziemnych przy odbu .. 

dowie Młyna w części parterowej prowadzono nadzór aroheologioz .. 

DS• 

W części parterowej założono cztery wykopy pod kr~gi ż•l

betowe, oraz cztery przekopy P,Od ławy żelbetowe, Z uwagi na ma

łe rozmiary sondaży zaistniały poważne trudności z wyróżnieniem 

warstw kulturowych. Na zawartość warstwy kulturowej składa się 

w poszczególnych wykopacha gruz ceglany i wapienny, przemiesza

ny z szarą próchnicą, a w głębszych partiach - ,brunatna próch

nica z zawartością mierzwy, słomy i trzciny. 

Z zabytków, które zostały wydobyte w różnych punktach 

badanego terenu należy wymienić przede wszystkim duże ilości 

oeramik1 średniowiecznej, etarannie toczonej na kole garncars

kim, bar~ szarostalowej i ceglastej, dobrze wypalonej, zdobio. 

nej ornamentem w postaci łagodnych szerokich żłobków dookol

nych. W zakresie ornamantyki s poradycznie s~otyka się żłobki 

wąskie, ostro profilowane. Tego rodzaju ornament zdobi z regu

ły brzuśce garnk6w, małych naczy6 i mis. Wśród ceramiki wyróż

niono dwa ułamki naczyó wczesnośredniowieoznych oraz 3liniany 

ciężarak do siaoi. 

Analiza materialu cerami cznego wykazała, że uzyskany. ma .. 

terlał swym obarakterem nie odbiega od znanej ceramiki z XIII .. 

XIV wieku. Z przedmiotów metalowych odkryto kilka dziesiąt że .. 

laznyoh gwo~dzi o przekroju prostokątny m i kilka noży. Ze 

szczątków organicznych wydobyto powazną ilość kości zwierz~

oych• dużą ilość skóry w tym duże fragmenty obuwia z wyrafny=i 

śladami szycia, oraz pale dę bowe mające przeznacz enie konatruk .. 
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oyjne (obiekt budowany na palach). 

B Ł 'IJ .P S~, 

pow. łllawa 

Zakład Polskiego Atlas~ 

Archeologicznego IHKK PAN 

Badania prowadził mgr Jerzy ~rgała, finansował ~ Zakład 

Polskiego Atlasu Archeologicznego IHKM PAN, -

Przeprowadzono badania sondażowe na dobrze zachowanym gro~ 

dzisku pierścieniowatym, Odkryto ślady kilkufazowego zasiedle

nia w XI-Xliw. w postaci nawarstwia~ ponad 2-metrowej miąższoś

ci, Stwierdzono licowanie, kamieniami wewnętrznego podnóża wału. 

Przebadano oz~ść ziemianki z brukiem kamiennym 1 rozwaliskiem 

konstrukcji drewnianej oraz przy~egły dod piec kopułkowy, 

S 'l T1 L S K , 

BOLESZCZYN' 1 

pow, Turek 

Zakład Archeologii Polaki 

~rodkowej IHKM PAN w Łodzi 

Badania prowadzili• dr Andrzej Abramowicz i mgr Andrzej 

Nowakowski~ w okresie od 5 .. 29.VI, finansował IHKM PAN w Łodzi, 

Prace wykopaliskowe były kontynuacją programu badawczego 

Zakładu, przewidującego opracowanie d_ziejów osadnictwa wczesno ... 

średniowiecznego na obszarze kasztelanii apioimierskiej, 

W Smuleku badano grodzisko (wykop 11 x 2 m) nazywane w tra. 

dyoji ludowej "Smulską Górą", a w literaturze występujące 

cz~ato pod nazwą Człopy, Gród zbudowany na dawnej wydmie, w 
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drugiej połowie X w. najprawdopodopniej jednak w XI w. ·.ikrót

ce został spalony. W jego wnętrzu, jeśli nie liczyć resztek 

konstrukcji wałow1oh, odkryto nikłe ślady oa&dnictwa w poata~ 

oi nie~icznyoh ułamków ceramiki. Oprócz fragmentów z I~XI "• 

znaleziono kilk~ mniej charakterystycznych ułamków ceramiki 

kult. łużyckiej (?) oraz lepionej ręcznie lub słaboobtaczanej 

ceramiki z wozeenyoh faz średniowiecza. Zabytki te można lą~ 

ozyć z krótkimi pobytami ludzi na wydmie zanim zbudowano na 

niej gród. 

Badania na terenie Boleazczyna prowadzono na kępaoh zwa

nych "Dębowe Górki" w odległości ok.550 m na SW od grodziska 

11 Smulaka Góra"• Kępy te leżą wśród łąk zalewowuj doliu,y Warty 

nad starorzeozem wypełnionym wodą, noszącym nazw~ ''Przysiek"• 

W wyniku 13 wykopów (5 x 2 m) i so:'1dażowych badd powierzchnio. 

wyoh stwierdzono niezbyt intensywne ślady osadnictwa rozcią~ 

gające się na dużym obszarze (ok. 100 x 200 m na jednej k~pie 

i ok. 50 x 100 m na drugiej). 

Materiał odkryty w czasie bada~ (prawie wyłącznie cera

mika) pozwala przypuszczać, iż osada wczesnośredniowieczna 

bezwątpienia wieś, powstała w VII- VIII w., rozwijając eię 
najintensywniej w ko·6ou X - początku XI w. Najpó~niejaze ma

ts~ialy pochodzą prawdopodobnie z XII w. 

Ponieważ zagadnienia kulturowe wsi wczesnośredniowiecz

nej są dotąd jeszcze malo znane, przeto badania tegoroczne na~ 

leży ooenić jako pozytywne i rokujące nadzieje na przyszłość. 

~ R E M Katedr~:~ iircheologii Pol. 1 

Powazeohnsj w Poananiu 
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Badania prowadzili mgr Jerzy Jogel, mgr Łucja Pawlicka -

Nowakowa w okresie Od dn. 2B.VIII do 27.IX., finansowal. wo
jewódzki Zarz~d Dróg Publ1osnyoh w Posnaniu4 

Badania miały charakter ratowniczy. W trakcie prac wykopa. 

liskOw.fOh zdołano przebadać ozę~ć walu grodu. ~onstrukoja wa~ 

lu b7la rusztowo - prztkładkowa. Szerokość walu "~nosiła 10 m, 

zachowana wysokość 2,25 m. W obrębie wału można było wyróżnić 

poj.edynoze "kasetony" o wymiarach 3,0 x 3,35 m 1 3,10 x 3,20m. 

Wal wzniesiODJ sostal na pooz~tku XI w. na naturalnym wznie• 

aieniu sztucznie poszerzonym. Kolajn~ faz~ wału należy odnie'ć 

do III 1 pooz. XIII w. 

U podnóź& wału, w pd oz~śoi stanowiska, odsłoni~to frag• 

ment drogi, której podwaliny ułożone były a belek poprzeoz• 

n7ch i wzdlutnyoh zwi~zanyoh przy pomocy •h&k6w" 1 "zaciosó~~ 

Szerokość drogi wynosiła ,,60 m. Prowadziła ona prawdopodobnie 

• grodu ku starorzeozu Warty. 

W środkowej czę~oi stanowiska (przy szosie) uchwycono 

równie~ elemanty walu. Określenie ioh prz1należnośoi do kon

kretnej części wału jest niemo!liwe. 

Badania w pn. ozęśoi stanowieka doprowadziły do zwary fi ... 

kowania rozmiarów g~odu wykazuj~c, że dzisiejsza morfologia 

tej partii stanowiska nie ma nic wspólnego z za!ożeniam1 

budowlanymi grodu. 

S!ARA WARKA, 

pow. Grójec 

Konserwator Zabytków Aroheo• 

logioanyoh woj.warszawskie~ 

Badania prowadziła mgr Anna Kornatek, finansowal WKZ 



.. 278 ... 

w Warszawie. 

Wykonano małe wci~cie sondażowe na terenie bardzo znie•• 

ozonego grodziska położonego na wysokim brzeg~ Pilicy. W war .. 

stwie znaleziono przemieszaną ceramikę nowożytn' 1 wczesno

'redniowieozn' (X ~ XI wiek). 

S f AR l BORNI, 

pow. Koszalin 

Pracownia hroheologiczno

Konserwatoreka PKZ w War

szawie 

Badania prowadził mgr Dari~az Oałonkowski, finansowala 

D7rekoja Elektrowni Wodnej w ~ydowie. 

W sezonie 1967 rozpoczęto pierwsze sondażowe badania 

ratownicze na stanowisk~, które w następnych latach będzie 

zalane. Stanowisko l 1 grodzisko wczesnośredniowieczne z pod~ 

gradziem leżące między jeziorem Kwiecko w ~ydowie, rzeką Radw 

wią i bagnami Kwiecka i Radw1. Grodzisko o kształcie niemal 

kwadrato~m s podgrodziem prostokątnym. Na 11wagę zaał~g11je 

wyjątkowe położenie obiekt11 w miejso\1 do tej pory właściwie 

niedost~pnym (typowy przl!kłałl wykorzystania do maksim11.m na t1.1>oo 

ralnej obronności). 

W ozaaie tegorocznych bada6 przekopano wał poł~dniowy 

grodziska, założono również wykopy na majd~nie i na podgro• 

dzi~. Wały obronne ziemne, usypane są z okolicznych żwirów 

morenow.ych. Nie uohwyoono śladów budownictwa na majdanit 1 

podgrodzi~, Warstwa kulturowa zawierająca material oeramioa~ 
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ny występuje w humusie 1 bielicy leśnej zalegającej obecnie 

tu.ż nad calcem. 

Na podstawie cer~ miki obiekt datować motna na IX 1 X 

wiek, niewykluczona obecność materiału zabytkowego z ko~oa 

VIII wieku. 

Brak śladów budownictwa grodowego, a właściwie i osadniot. 

wa nie pozwala sprecyzować charakteru grodziska pod wzgl?dem 

użytkowym. 

~W związku z niedalekim terminem zalania terenów koniecz

ne jest kontynuowanie bada~ na terenie zalewu ~ydowieckiego 

szczególnie grodziska wczesnośredniowiecznego nad Radwią -

obiektu najbardziej zagrożonego. 

S T AR E DRAWSKO 

(Drahim), pow. Szczecinek 

(st. l) 

Oddział Archeologiczny Mu

zeum Pomorza Zachodniego 

w Koszalinie 

Badania prowadzili mgr Henryk Janooha 1 mgr lranciszek 

Lachowica przy współpracy dr inż.aroh. Andrzeja Gruszeckiego, 

finansował \m2 w Koszalinie. 

Badania archeologiczno-architektoniczne na grodzisku 1 

zamku w Starym Drawsk~ (stanowisko l) rozpoczQto w 1963 roku, 

a następnie kontynuowano je w latach 1964,•1966 1 w roku 1967 

definitywnie je zako~czono. W ci~gu 5-letniego okresu prac 

na badanym obiekcie założono i przebadano 18 dużych wykopów 

archeologicznych, odgruzowano oale wnętrze zamku oraz częścio

wo przebadano inne atanowiska leżąoe w pobliiu (iluozewo, Cza-
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pinek, Kaohliny) historycznie wiążące się z ty~ obie~tam. 

W poszczegÓlnych sezonach prace b~dawoze konc~ntrowano 

na grodzie wczesnośredniowiecznym 1 zbudowąnego na tym tere

~ie zamku średniowieoznym. Dlatego WikOpy archeologiczne loką

lizowano tak wewnątrz zamku jak i na atokaoh wzniesienia gro

dowo - zamlco.,.ego. W rok11 bieżącym w oiąg11 3,5 miesięcznego ae

zonll prac prubadano wyJcop VII (rozpoczęty w 1964 r.) oraz ce

lożono nowe wykopy osnaczone kolejną numeracj\1 XVI, XVII 1 

XVIII. Badany obiekt położony jest w południowym kra~cu Szwaj

carii Połozy6skiej na najwęższym odcinku przesmyku pomiędzy 

dwoma jeziorami ~ Drawsko i ~erdno. Usytuowanie grodu, a na

stępnie zamku w tak dogodnym terenie i niezwykle bogatym ukła

dzie wodnym etwaraalo doskonale nat11ralne warunki obronne, a ~o 

określało równiet ich niez~kle ważną f11nkoję na terenie pogra

nicza pomorsko-wielkopolekiego tak we wczesnym średniowieozu 

jak i śr~dniowieozu. 

Zebrane materiały zabytkowe jak 1 wyjątkowa lokalizacja 

.grodu w terenie pozwalają stwierdzić, Że był on centralnym oś

rodkiem administracyjno-politycznym i gospodarczym i stniej,oego 

na tym obszarze skupiska grodów obronnych, a także, że strzegł 

ważnego szlaku prowadzącego s głębi Polak1 do Kołobrzegu. Gród 

mial kształt zbliżony do elipsy o wymiarach 50 x 45 metrów. 

Waly grodu zbudowane by!y w konstr11kcji przekładkowej i oz~'· 

ciowo skrzyniowej. Szerokość walów 11 podstawy sięga do przesz

lo 12 metrów. Wnętrze grodu (majdan) aoatalo bardzo silnie 

zniszczone zabudową zamkow~ i tylko w nielicznych miejeoech uda 

lo si' odsłonić resztki domostw zbudowanych w kon&trllkoj1 srę

bowej. 

Po wachodniej stronie wzniesienia odsłonięto reaatk1 dro-
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gi &budowane~ a bali drewnianych - ca~l1 dawnego traktu han4• 

lowego, Gród podobnie jak 1 p6~niejszy samek a dwóch stron 

otoczony był wodami jezior, a a dw6oh pozoetalyoh eatuoanymi 

fosami, Zebrano również duta . ilości ceramiki wczesnośrednio

wiecznej, kości zwierzęcych, a także szereg innych zabytków, 

wśród których najciekawaza wydają się być materiały związane 

z uzbrojeniem (groty, oatrogi 1 strzemiona, wędzidła), a takłe 

rybolóatwem (haczyki, ciężarki). Mniej stosunkowo spotyka się 

zabytków wiążących się z innymi dziedzinami gospodarki, 

Zebrane materiały . nie są jeszcze dokladnie opracowane a 

tego też względu chronologię grodu można określić tylko robo

czo. Pocaątki grodu jak wskazują niektóre zabytki należałoby 

datować na koniec VII lub pooz,tki VIII wieku, a koniec jego 

użytkowania na pierwazą polowę XII wieku, kiedy to uległ spa

leniu, Stało się to prawdopodobnie podczae walk o przylączenie 

Pomorza do Poleki, sa ozaaów Boleal.awa Krzywoustego, Tędy 

wiódł ważny trakt, którego opanowanie otwierało drogę na Po

morze i ku morzu bałtyckiemu, 

Badania nasze dostarczyły 'również wielu novcych danych 

pozwa~ającyoh zn&cznie uzupełnić skromne dbne historyczne o 

zabudowaniu i roli zamku średniowiecznego, a szczególnie z po

czątkowych faz jego istnienia (XIV • pocz. XVI wieku), Stosun

kowo najwięcej danych uzyskano do poznania jego 'wewnętrznej 

zabudowy, c.hronolog11, pełnionej funkcji, a ~akże zaj~ć jego 

m1eszka-6oów. Do ciekawych odkryć należy zaliczyć resztki funda

mentowe domu starosty, pomocnika starosty, pięć poziomów bruku 

dziedzi-6ca zamkowego, studni~ zamkow~, loch, ceglano-kamienny 

zbiornik, schron i piwnicę wmunicyjn~, piec zamkowy, resztki 

mostu zamkowego, a także ślady zewnętrznych jego umocnie-6 zieM 
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mnych w postaci basteji, Zebrano ~u również bardzo duże iloś

ci ruchomych materiałów zabytkowych w postaci ceramiki, kafli, 

kości zwierzęcych, ości 1 łusek rybich oraz przed~iotów meto

lowych wśród których zdecydowan!ł przewagę zl· skują militaria, 

a ezczegól~ie groty różnego kształtu 1 wYmiarów, Grotów tych 

zebrano tu ponad 1000 sztuk. Licznie zebrane · materiały zobytko• 

we, ~ak równiet surowiec i półfabrykaty wskazuj!ł, że produkcja 

militariów i innych narzędzi odbywała się na miejscu, Do niez

wykle ciekawych .znalezisk należy zaliczyć odkrycie w południc• 

wym skrzydle zamku mennicy bij~cej !alszywe , monety, Podrobia

no · w niej 1 fałszowano monety pra~ie z całego Pomorza oraz te

renu ~l~ska, a szczególnie ~widn1cy, Na 1stnienie !o!szywe~ 

mennicy W zamku wskazująl znaleziona matryca Z Odciskami kil

kunastu bitych monet, stempel, surowiec (sztabki miedzi) pół

fabrykaty, tygle różnych wymiarów oraz gotowe monetki, W sumie 

gotowych monetek jak 1 półfabrykatów zebrano tu około 1000 

sztuk. Jak wynika z określonych monet, mennica ta funkcjonowa. 

ła na przełomie XIV 1 XV wieku, 

W świetle danych historycznych oraz wyników wykopalisk 

można · stwierdzić, że zamek średniowieczny jako siedziba ete

rostów polskich pełnił podobną funkcję jak słowia~sk1 gród 

wczesnośredniowieczny. Przede wszystkim istotne było jego zna

czenie polityczne i militarne jako siedziby starostwa polakie

go i strażnicy na półnoano zachodnich rubieżach grunioznych 

Poleki w średniowieczu. Położony na styku dY/ÓOh wrogich nam 

pa6stw Brandenburgii 1 pa6stwa krzyżackiego strzegł przed 

ich połączeniem się, a równocze&nie bronił przed odcięciem od 

Polaki Pomorza Zachodniego, Pelnił więc !unkcj~ pomostu lączą

oego Polsk~ z Pomorzem Zachodnim, Utracił ~~ dopiero po roz-



bierze Poleki. 

Ze względu na rolt tego ośr~ka w dzie~ach Polski orae 

pięknego położenia grodziska na ~arenie regionu turystycznego 

taw. S~wajoeria Połozy6aka, władze konserwatorakit i muzealne 

pragn~ ure~dzić na .badenym obszarze rezerwat aroheologiczno

arohitektoniozny. 

STARE DRAWSKO 

(Drahim), pow• Szczecinek 

(et. 2) 

Oddział Archeclcgicz~ 

Muzeum Pomorza tlrbclkowego 

w Kos~elinie 

Badania prowadził mgr HenrJk Janooha 1 finansowało Muzeum 

Pomorza trodkowego. 

Grodzisko ku.lturJ łużyckiej 1 łłozeenośredniow1eczn• ·· " Sta ... 

rym Drawekq pow. Saczeoine~ {stanowisko 2) odlegle jest od 

zamku 1 grodziska (stanowisko l) okole 800 metrów w kierunku 

południowo - zachodnim i położone jest na cyplu niewieikiego 

p6łwy~pu wctnająceEO s~ę w jezioro 'Drawsko. W odróżnieniu od 

etanowiska 1 1 grodzisko na stanowisku 2 znane jest w literatu~ 

rze już od XIX wieku. Było ono tet przedmiotemniewielkich prao 

prowadzonych tak przez badaozy niemieckich jak i polskich. Oma• 

wiane grod~isko według ·aktualnego etanu zachowanie ma kształt 

nieregularnie owelnJ o 4w6oh wyróżniających się członach. Dlu~ 

gość obu członów grodziska wynosi 275 metrów, a szerokość 195 

metrów. Pierweze . nikłe zab~tki pozwalaj~oe obiekt ten · w1~za6 

z kultur~ łużycką zósteły znalezione w 1938 roku. 

W roku 1964 postanowiono zaj~ć ei~ szerzej grodem na eta-
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now1sku 2. W pracach tych szczególnie chodziło o wyjaśnienie 

jego roti w stosunku do grodu na etano~isku _ l, a także uzyska-

nie nowych materiełów zebytko~ych pozwalających obiekt ten wią

zać z kultur~ łużycką. Przeprowadzone w 1964 roku badania ' dos

tarczyły jedynie materiałów ceramicznych z wczesnego średniowie- / 

cza, które datują omawiane tu grodzisko na IX- XI wiek. W r~ 

ku bieżącym badania na stan. 2 trwały około 12 dni. Przedmiotem 

prao był pierwszy człon grodziska, gdzie w kilku założonych wy

kopach zebrano jedynie kilkanaście fragmentów ceramiki kultury 

łużyckiej z wczesnej epoki żelaza. Dzięki tym znaleziskom, choć 

wprawdzie jeszcze dość skromnym, moż~ · jednak przyjąć, że gro

dzisko na stanowisku 2 zostało założone już we wczesnej epoce 

żelaznej 1 przynależne było do ludności kultury łużyckiej. Wtór~ 

nie zaś po pewnych przeróbkach zosta~o wykorzystane we wczesnym 

średniowieczu. Wydaje się, że we wczesny~ średniowieczu grodziew 

ko pełniło tylko funkcję pomocniczą w stosunku do grodu na sta

nowisku l. B rak wyra~nych warstw kulturowych j&k i trwalszych 

umocnie~ wałowych oraz niewielka ilość ruchomego materialu za

bytkowego zdają się wskazywać, że pełniło ono tylko !unkcj~ 

grodu echronieniowego dla okolicznej ludności w rbzie nap&du, 

tym bardziej, że gr6d na stanowisku l będąc cnacznie mniejszy 

nie mógłby spełniać tej funkc j i. 

S T Y R M E N t 

okr. Ruese, etan. Kaleto, 

Bulgerie 

IHKM PAN 

Badanie prowadził prof.dr Witold Hensel, finansowal IHKM 
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Badania miały ne celu przeprowadzenie uzupełniających ob

serwacji układu stratygrafio~ego kolejnych faz osodnietwa 

słowia~ekiego na tym obiekcie, przede wszystkim zaś najniźszydl 

poz!om6w zabudowy. Obserwacje takie można było dokonać w połud

niowo~wschodnim narożniku grodziska, gdzie już w poprzednich 

sezonach badawczych stwierdzono w.yrafne nawarstwienie się na 

siebie budowli półziemiankowyche W toku prao minionego sezonu 

zbadano na arze 206 trzy poziomy takich budowli, na arze 2'6 

dobrze zachowan~ ziemiankę należ~o~ do najniższego poziomu i 

analogiczną ziemiankę usytuowaną na arze 146 • 

.. Inwentarz zabyt~owy tych najniższych poziomów zabudowy, 

na który składały się obok ceramiki i przedmiotów codziennego 

użytku również ozdoby i monety, w powiązaniu z dany'mi lat 

ubiegłych i oałośoią układu stratygraficznego stwarza silne 

przesłanki dla sprecyzowania chronologii rozwoju niektórych 

zjawisk w zakresie kultury materialnej datowanych dotąd w · 

szerokich granicach trzech stuleci między VI a VIII wiekiem. 

Drugim zadaniem bada~ wykopaliskow.ych w Styrmen było 

prześledzenie rozplanowania i charakteru zabudowy części gro~ 

-dziake położonej wzdłuż południowego wału. Stwierdzono, że w 

zabudowa była tutaj bardzjej rozproszona aniżeli w pasie poło

żonym wzdłUŻ wału wschodniego i w południowo-zachodnim naroż

niku grodziska, 

Dalszym rezultatem tegorocznych bada~ było odkrycie szew 

regu pozostałości warsztatów rzemieślniczych, głównie k~ni

ozych 1 kowalskich, a także związanych a produkoj' ozdób brą

zowych 1 szklanych. Warsztaty metalurgiczne wytwarzały, jak 

można sądzić z dużego nagromadzenia jednorodnych pod względem 
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funkcji i formy przedmiotów, głównie części uzbrojenie np. 

jelce mieczy, okucia pochew i toki oszczepów oraz rozmaite 

na rzędzia żelazne i okucie narzędzi drewnianych. Z wytwórczoś

cią tych wars~tatów wiązać można zapewne odkryte na arze 174 

gromadne znalezisko przedmiotów ~elaznych, tekich j_ak okucie 

łopat, motyki, tzw. ogrybk1 1 in. Natrafiono także na drugie . . 
gromadne znalezisko, składające się z surowca, monet 1 ozdób 

brązowych ukrytych przez właściciela, zapewne złotnika, w do

mostwie, pod kamieniem żarnowym. Obok tych materiałów przyno

szących szereg interesujących danych odnośnie do rzemiosła ów

czesnego uzyskano również dane dot~czące handlu, jak brązowa 

szalka do wagi i ciężarek bezmiana, a także liczne monety. 

Miniony sezon badawozy p~zyniósł wyjątkowo liczne, jak na 

tamtejsze ·niekorzystne warunki przechowywania szczątków orga• 

nic~nych, materiały botaniczne 1 dendrologiczne, które rozsze

rzają na~Zfi znajomość gospodarki rolnej uzc.pelniając znanfi 

lepiej dotąd na podstawie licznych materiałów zoologicznych 

gospodarkę hodowlaną. 

S U R A ~ , pow. Łapy 

t W I i C K ... 

S T R U M I A N Y 

pow. Wysokie Mazowieckie 

patrz brąz 

Muzeum Okręgowe w Białym

'stoku 

Badania prowadziła mgr Danuta Jaekanis, finansowało -

Muzeum Okręgowe w Białymstoku. 
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Tegoroczne prace na wczesnośredniowiecznym zespole osad

niczym w ~więoku - Strumianach z jednej strony były ostatnim 

etapem eksploracji samego grodziska - ośrodka kasztelanii, z 

drugiej zaś zapocz~tkowały badania mające na celu poznanie 

charekteru 1 funkcji przygrodowych osad otwartych. 

Badanie na grodzisku objęły pólnocne-wschodnią część 

fosy II, usytuowanej na stoku naturalnej wysoczyzny otaczającej 

podmokłą prad~linę Broku. Wypałnisko fosy o szer. 8 m 1 głęb. 

do 3 m stenowiła intensywnie szaro-czarna ziemia przesycona . 

miejscami drobnymi węglami drzewnymi, w której zal~gały duże 

ilości fragmentów ceramiki XI/XII-XIII-wiecznej oraz kości 

zwierzęce. 

W wykopach założonych w odległości 10 m od fos~ II od

kryto płaskie cmentarzysko szkieletowe. Przebadano obszar 225 

m2, na którym wystąpiły 73 groby (większość zniszczona) zale

gające w trzech poziomach. Szkielety znajdowały się w stosunk~ 

wo płytkich jamach prostokątnych o wymiaraoh ·2,20 m na 0,5 • 

0,8 m, usytuowanych dłuższym bokiem na osi wschód - zachód. 

Zaobserwowano konsekwentnie przestrzeganą zasadę rytuału 

pogrzeboweges zmarłych składano na wznak, głową na zachód. 

W większości grobów ~stępowały fragmenty ceramiki oraz węgiel• 

ki drze~ne. Tylko 30 grobów wyposażonych było w ozdoby (kab

łączki brązowe& duże esowate z cienkiego drutu 1 puste typu 

pomorsko-obodrzyckiego, brązowe zausznice zdobione sznurową 

plecionką z cienkiego druciku, szklane paciorki o różnych for

mach i barwach). 

Przeprowadzone badania nie tylko ujawniły istnienie cmen

tarzyska związanego chronologicznie i kulturowo z grodziskiem, 

ale także pozwoliły uchwycić półneony jego skraj, wyznaczony 

smugą ciemnej ziemi. 
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Cmentarzysko w twi~oku-Strum1snach tak w zakresie obrz~dw 

ku. pogrzebowego, jak i elementów wyposatenia znajduje sw6j 

bliski odpowiednik w dużym, płaskim cmentarzysku. szkieletowym 

z XII-XI~I w. w Sypniewie pow. Maków Mazowiecki. Oba wchodzą 

w skład mało jeszcze poznanej grupy wczesnośredniowiecznych 

omentarzysk z grobami bez obstaw kamiennych, zwi~zanych kultu.

rowo z osadnictwem mazowieckim. 

S Z C Z E C l N E K 

(teren powiatu.) 

Katedra Archeologii Polski 

i Powszechnej Uniwersytetu. 

Adama Mickiewicza w Pozna

niu. 

:Badania prowadzili dr Jerzy Olozak, mgr Kazimierz .S1uch .. 

ni6ski z u.działem mgr Franciszka Lachowicza i mgr M.Łaatowiec

kiego, finansował WKZ w Koszalinie. 

Charakter bada~a archeologiozna weryfikacja grodzisk (eon• 

· daże, badania powierzchniowe wraz z pełną dokumentacją rysun

kową9 fotograficzn~ 1 opisową) 1 penetracja powierzchniowa 

ioh najbli~szego zaplecza •. Większość zweryrikowanych obiektów 

obronnych pochodzi z okresu wczesnośredniowiecznego. 

Na podstawie ,danyoh z literatary przedmiotu., arohiwów mu.

zealnyoh 1 informacji badaozy miejscowych do prac weryfikacyj• 

nych zakwalifikowano 39 obiektów obronnych uznawanych jako 

grodziska (z pomin1Qoiem 5 dalszych obiektów zbadanych jUŻ 

wcześniej metodą wykopaliskową- Kluozewo, Radacz, etan. 1, 2, 

Stare Drawsko, stan. 1, 2). W WYniku przeprowadzonych badad 
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poszczególne obiekty określono jakoa 

a/ grodziska wozeenośredn1owieozne - 17. Brzefno - 3, stan. 

l- 31 Galowo, Godzimierz, Gr~bczyn, Grzm1~oa, Jele~, etan. 1, 

Liezkowo etan. l, Noeibą.dy etan. 2, Oetrcw~sy,,Rakowo, Sikory 

stan. 3, Sitno, Stare Koprzywno, Stare Wierzchowo, Wilcze Laski. 

b/ domniemane gr~dziska wczesnośredniowieczne * 5. Jeled 

stan.2, Liszkowo- 2, etan. 2a, 2o 1 Sikory etan.2, Szczecinek 

stan. 2. 

o/ osady wczesnośredniowieczne - 3. Barwice stan.l, Szczec~ 
nek stan. 1, Trzeeieka. 

n/ grodziska pófnośredniowieczne - 4. Barwice stan, 3
1 

Łomczewo, Noaib~dy stan. 1 1 Wierzchowo etan. 1. 

e/ domniemane grodziska półnośredniowieczne - 3. Piaeecz

no - 2, stan.l, etan. 2, Wierzchowo stan.4. 

t/ obiekty sk~eślone z rejestru grodziek z pozostałościami 

osadnictwa pótnośredniowiecznego-1. Uniemino. 

g/ obiekty skreślone z rejestru grodzisk bez pozostałości 

osadnictwa - 3. Bolegorzyn 1 Bugno, Chwalimie. 

h/ obiekty bez lokalizacji nie zidentyfikowana w terenie 

- 3, "Grabow" ... brak nazwy polskiej, Mieszałki, Stary Chwalim. 

Ponadto na zapleczu grodzisk odkryto 59 stanowiek otwar

tych, w większości wczesnośredniowiecznych, 

/ 

~ W I E L U B I E 1 

pow. Kołobrzeg 

Zakład JYrcheologii Wielkopol

ski i . Pomorza IHKM PAN 

Badania prowadził dr. Władysław Łosi6ak1, finansowal IHIW 

PAB, 
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· Badania o charakterze systematycznych prac wykopaliskowych 

prowadzone były w ramach bada~ nad wczesnośredniowiecznym zes

połem osadniczym w twiel11biu 1 Bardach. W roku bieżącym objęłys 

omentarzysku kurhanowe, składające się z powyżej 100 mogi11 da

towane importami skandynawskimi 1 ceramik~ na IX w.n,e •• 

Przebadano 9 kurhanów. wystąpiły wyłącznie groby ciałopal

ne w postaci plam spalenizny górą kopulasto ukształtowanych, 

usytuowanych w centralnych częściach mogił 1 na poziomie pierw

szym. Czasami kości składano obok plam spalenizny bąd~ w jamie, 

bąd~ w naczyniu. 

Inwentarza Br~zowe fibule skandynawakieł 2 żółwiowate, l 

- trójramienna, paciorki szklane, z kamieni półszlachetnych, 

przęśliki gliniane, przedmioty żelazne m.in. okucia, ~vo~dzie 

1 nity, Ceramika ~konana na kole 1 ręcznie lepiona, ornamento

wane 1 pozbawione zdobnictwa. 

Badania wskazują na daleko zaawansowany proces polaryzacji 

w strukturze społecznej grupy użytkującej cment~rzysko. Groby 

uboższe rozmieszczone s~ raczej na peryferiach badanej cz~śc1. 

Cmentarzysko wi~zać należy z młodsz~ faz~ zasiedlenia grodu 

w Bardach, punktu centralnego badanej komórki osadniczej, 

Cmentarzysko to jest pierwszym systematycznie badanym eta~ 

nowiakiem tego typu o tak wczesnej metryce na ~omorzu Zachodnim. 

!r O M I C E 1 

pow. Dzierżoniów 

patrz neolit 
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Muzeum Górnośląskie w 

~tomiu 

Badania prowadziła mgr Małgorzata Wowra, w ol~esie oa 

lS,V, do lO,VI, finansowal WKZ w XBtowicaoh. 

Kontynuowano ratownicze badania otwartej osady wczesno .. 

średniowiecznej (stan. 7 ) w Warłowie położonej na gruntach 

ornych Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, mi~dzy południow.ym 

brzegiem rzeczki Myśliny a zachodnią stroną polnej drogi prowa

dzącej z Warłowa do wsi Turze. 

Tegoroczne prace skupiły si~ w płn. zaoh. oz~śoi domnie

manego zasięgu osady. Odsłonięto jedną ziemiank~ mieszkalną 1 

znajdując~ aię obok ja~ę gospodarczą oraz dwa paleniska (poło

żone obok siebie) najprawdopodobniej nie związane z obiektami 

mieszkalnymi, 

Ziemianka mieszkalna - zbliżona w ksztaloie do wydłużone~ 

go owalu (5,0 x 20 m) w przekroju piono~7m byle nieokowata 1 

zalegała do głębokości ok, o, 70 m. ll:,· pełniała ją czarna, spiaez. 

ozona ziemie z silnymi śladami apalen1Żny, Skro~ zawartość 

kulturową stanowiłya material ceramiczny (duża część naczynia), 

kości zwierzęce, polepa i węgiel drzewny. Odkryte obok ziemian

ki niewielka jama niew~tpliwie byle z nią funkcjonalnie związa

na jednak uzyskany material nie pozwala określić jej przezna-

o zenie. 

Odsłonięte dwa paleniska tworzyła jedna waratwa kamieni 

średniej wielkości ze śladami przepalenia, W ioh obrębie wystę

powały skorupy naozy~ wczesnośredniowiecznych. 

W rezultacie bada~ ~zyskano stosunkowo niewiele materiału 
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zabytkowego prz~datnego do szerszych spostrzeżeti archeologicz

nych. ~rzeważający materiał ceramiczny, w tym także obtaczany 

na kole, pozwala ogólnie datować osadę ne VII-VIII wiek. 

Niestety, nie uoało się uchwycić zachodniej granicy obiek

tu, co było jednym z głównych celów prowadzonych prac. 

W i G B Y , pow, Sztum Muzeum Archeologiczne w 

Gdatisku i t.:uzeum Zamkowe w 

Malborku. 

Badania prowadzili - mgr Barbara Więoek i mgr Mieczysław 

Haftka, finansowały ... Muzeum Zamkow·e w Malborku i Towarzystwo 

Opieki nad Zamkiem w Malborku. 

W m. Węgry, od 1962 r., prowadzone są systematyczne bada• 

nie wczesnośredniowiecznego grodziska, datowanego zabytkami me

talowymi (moneta, ostrogi itp) 1 ceramiką na XI w. 

W bieżącym roku kontynuowano eksplorację wykopu nr 7 zało

żonego w płn. zach. części grodziska. Wykop przeciął wał obron

ny u podstawy ezerok. ok. 18 m. W wale, od strony wewnętrznej 

uchwycono fragmenty konstrukcji izbicowej i rusztowej oraz 

dodatkowe wzmocnienie z kamienno-glinianej ławy i pionowych 

słupów. W bezpośrednim sąsiedztwie, we~nątxz grodziska, odkry~ 

to zarys drewnianej chaty. 

Wyeksplorov.ane 3 izbice wału dostarczyły ciekawego materia

łu zabytkowego: dwóch tygielków odlewniczych, złomu brązu, ko~ 

oianych igieł, ułamków ceramiki i l całego naczynia z czterema 

uszkami do zaw,ieszania. We wnętrzu chaty znaleziono dUŻą ilość 
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ułamków ceramiki całkowicie obtaczanej, gliniane przęśliki, 

fragment górnej części żarna rotacyjnego, l tygielek od~ewni~ 

ozy, przedmioty ź~lazne (noże, raki, ła~c~oh z g~em, aprz~cz

kę, skobel), przedmioty kościane 1 rogowe (igły, 2 fragmenta

rycznie zacho~ane grzebienie, zdobioną pochewkę do grzebienia), 

a takte dUŻ~ ilość kości zwierz~t domowych, niekiedy i dzikich, 

oraz szczątki ryb. 

W tym samym poziomie osadniczym, między chat~ i walem, 

odkryto warstwę spalonego zboża z resztkami zwęgfonych konstr~k

cji. 

ZakoÓczenie prac przewidziane jest w roku przyszłym. 

W I E L. I CZKA, pow.Kraków M~ze~m ~~p Krakowskich 

Badania prowadził mgr A.Jodłowsk1 1 J.Wiewiórka, finanso

wało M~ze~m ~~p Krakowskich. 

Przy budowie pawilon~ PSS natra~iono na drewnianą obudow~ 

w formie st~dni. Badania o charakterze archeologiczno-geologicz

nym wykazały, że jest to zespół ~rządze~ solankowych składający 

się ze studni-szyb~ sol~nkowego, odstojnika, rynny drewnianej 

i dw6oh sł~p6w wkopanych w ziemię. Cały zespól wystąpił na 

głęb. 1,70 m od obecnej powierzchni grunt~. 

S z y b w rz~cie poziomym posiadał kształt kwadr~t~ o wym. 

1 1 4 x 1,4 m, a jego głęb. ~7nosiła 6 15 m. Obudowę ścian szybu 

stanowiły grube półokrąglaki dębowe o średnicy do 34 om ~kłada~ 

ne na zrąb, wzmocnione w naroż.nikach ozterem1 pionowo ~stawio

nymi sł~pami. Słupy pionowe rozpierane były w odległościach 
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1,, M 1,8 m dodatkowymi belkami rozporowymi odpowiednio zaciosa

~mi i wsuwanymi na tzw. zawód. Szpary powstałe między bierwio

nami w ścianach uszczelniane były cienkimi listwami drewnianymi. 

Jest to g6rnioz_y system obudowy spotykany jeszcze dziś vr sta

rych szybikach kopalni soli w Wieliczce. 

O d s t o ~ n i k znajdo~ał się w odległości l m na po-

ludnie od szybu. Był to otwór głęboki na 3,40 m obudowany trze

ma beczkami bez den ułożonymi pionowo jedna na drugiej. przy 

czym ostatnia beczka od dołu ustawiona była wewnqtrz dużej ka

dzi bez dna. Beczki posiadały znormalizowane v1ymiarys wys. 

100 om, średn. 56 .. 60 .cm 1· każde zaopatrzona była w trzy wiąza. 

nia z drzewa brzozowego. KadŹ o_wys. 56 cm i średn. 70 cm posia• 

dała dwa podwójne wiązania. Wszystkie klepki zaró\mO beczek, jał 

i kadzi posiadały silny zapach wanilii. 

drewniana służąca do odprowadzania solanki 

wystąpile przy zachodniej ścianie szybu i skierowana była w 

kierunku zachodnim. Składała się z dwóch desek ustawionych do 

siebie pod kątem ok. 140°, które spoczywały na drewnianych pod

kładkach. 

S l u p y stanowiące resztki urządzenia wyciągowego, v:ko. 

pane by~ w ziemię i obłożone kamieniami, w _ odległości 1,5 m 

na północ od szybu. 

Cały zespół nakrywała ciemna ziemia zewierająca materiały 

z XIV- XVI w., natomiast pod nią przy północnej ścianie szybu

studni wystąpiła warstwa kulturowa, od której ciągnął się wkop 

pod obudowę szybu. Zarówno w warstwie, jak i wkopie występowa

ła ceramika pochodząca z XII - poł. XIII w. 

Rozplanowanie poszczególnych elementów zespołu, duże za

solenie wody (2,90 g Na Cl/1), waniliowy zapach beczek (typowo 
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posolankoW7) 1 oraz dane geologiczne wskazują, że są to urzą

dzenia solankowe, pochodzące z XII- pol. XIII w. 

W I E L I C Z K A .• 

BOOHlliA 

(okolice) 

W I E L I O Z K A • pow.Kraków 

- Zamek Zupny 

W I D O R A D Z 1 

pow. W1eluz1 

patrz neolit 

patrz średniowiecze 

. Muzeum Ziemi WieluAskiej 

w Wieluniu 

Badania prowadził mgr Bogusław Abramek w okresie od 4 -19. 

VIII., finansowało Muzeum Ziemi W1eludsk1ej w Wieluniu. 

Tegoroczne prace badawcze miały cherekter zwi~dowczy 1 

zostały potraktowane jako wstępne stadium prz1azłych systema~ 

tycznych bada~• Obiektem badanym jest grodzisko pierścienio

wate, dawna siedziba ka~ztelanii rudzkiej, .które na podstawie 

ceramiki zebranej z powierzchni datowane było dotychczas na 

wiek X - XIII. Warto nadmienić, że grodzisko w Widoradzu, jako 

jedyne w Polsoe środkowej, posiada ZElChowane jeszcze ślady 

czterech wałów •. 

Prace wykopaliskowe, rozpoczęto od przedpo~a wału I.V-go 

(pierwezy wal zewnętrzny) posuwając się w kierunku środka gro-
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dzieka. W wymienionym czasie przebadano wał IV, fosę i wał III. 

Dlueość wy~opu wynosiła 20 m a szerokość 2 m. 

W wyniku bada~ okazało się, że grodzisko powstało na tere

nie osady którą na p.:datawie ceramiki detoweć można na wiek V, 

ewentualnie na początek wieku VI. Pozoatałością osady jest 

warstwa kulturowa, o poziomym układzie, rysująca się wyra~nie 

Ył profilu przekopanych wałów. Między tymi wałami znajduje się 

fosa, która przerywa tę warstwę. Miąższość warstwy, jak również 

nasycenie jej ceramiką, wzrasta w kierunku środka grodziska. 

Stratygrafia pozostałych warstw jest również zadowalająco czy

telna i niczym nie zakłócona. 

U podstawy wału IV od etrony wewnętrznej znajduje się umoc• 

nienie z faszyny. Natomiast przeciwległy brzeg wału ~II (rów

nież podstawa) zabezp1eczony jest nie tylko faszyną lecz dodat

kowo przykrywającymi Ją dość szerokimi, płaskimi palami o ukła

dzie r6wnoleglym do stoku v;ału. 

Zarówno na powierzchni przekopanych wałów jak 1 warstwach 

położonych ponad warstwą datowaną na V- VI wiek nie znaleziono 

młodszej ceramiki. 

WINNICA, 

pow. Staszów 

Zespół Badau n~d Folakim 

~redniowieu zam u.w. 1 P.W. 

Badania prowadził dr Jer:l.y Okulioz, finansował Zespół. 

Badanie sondażowe na znis~czonym przy sypuniu walów prze

ciwpowodziOWJ'Ch grodzisku "0kop 11 w Winnicy koło Połańca rozpo

częte były w 1966 r. W 1967 r. dokonano pr~ekopu przez częścio-
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wo zachowany wał grodziska i środkow11 cz~ść majdanu, u zyskując 

po obu stronach wykop szerokości 2 m i długości 80 m. Częściowo 

zachowany układ stratygrariczny na wale i w fosie pozwolił usta

lić, że istniały tu trzy fazy umocnie~ obronnych. 

Umocnienia pierwszej 1 trzeciej fazy uległy pożarom; etan 

zachowania ~~ch warstw pożarowych nie pozwala na odczytanie 

charakteru konstrukcji obronnych, Umocnienia fazy II-ej czytel• 

ne w przyziemnej części wału, jako ślady zbutwiałych belek -

konstrukcji izbicow;ych, Izbice szerokości 4 m ustawiane były 

jedna koło dru.giej, tak, że po stronie zewnętrznej odatęp mię

dzy nimi był większy niż po wewnętrznej ~stronie wału, Pozwalało 

to utrzymać krzywiznę przebiegu wału. Izbice wypełnione były 

gliną i podsypane stromą bermą. Na majaanie grodziska w jego 

centralnej partii, stwierdzono Ctiłkowi te znisz.czenie na warstwie~ 

wczeeniśredniowiecznych przez osadnictwo z XVI-XVII w, Bliżej 

wału zaś zachowała się warstwa "czesnośredniowieczna, Odkl'yto 

tam ślady przyziemi dwóch domów, wgłęb).one paleniska i jemy 

zasobowe. 

Na podatawie odkr;;tych tu zubytkćw (esowaty ka błączek 

skroniowy, kłódka) i ceramiki można sądzić, że gród w Winnicy 

funkcjonował w czasie od poc:.:ątku XI v;. do połowy XII w. Oea4y 

podgrodowe rozrzucone były zapewne na kępach pon~dza lewowych 

doliny Wisły u ujścia rzeki Czarnej. Obecnie owe kępy nie ist

nieją poza , jedną zwaną "Stare Domy 11 , gdzie występuje wczesno

średniowieczna warstwa kulturowa. 

Zespól osadniczy VJ Winnicy to zapewne dawne czoło teryto

rium kasztelanii poł&nieckiej, 
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Zespół Beda6 nad Polek1m 

~redniowieczem UW 1 PW 

Badaniami kierowała doc. dr Zofia Watołowska, prowadzili 

mgr Zofia wotnicka i mgr inż.arch.Stanisław Michno, finansowal 

WZK w Kielcach. 

Prace badawcze na terenie ~spy wiślickiej są kon~nuacj' 

wieloletnich jUŻ bada6 1 w ostatnim sezonie prowadzono je na 

trzech stanowiekacha 

1. na kulminacji wyspy wiślickiej, 

2. na południowo-zachodnim kra~cu ~yapy, 

'·na terenie budowy szkoły Tysiąclecia ozyli·w południo~ 

wo-wschodniej części wyspyo 

Na kulminacji wyspy wiślickiej w latach ubiegłych uchwyco

no w kilku punktacq przebieg fosy, należącej do pierwszej fazy 

osadnictwa Wiślicy. ~·1 1967 r. ujawniono dalszy oiąg przebie-

gu fosy od strony południo r:ej. 11 świetle uzyskanych dany?h 

dłuższa oś przestrzeni otoczonej fosą ma kier~~ek północ-po

łudnie i wynosi około 60 m, oś k~ótsza wsch6d-zaoh6d, przepro

wadzone w odległości ·14 m od północnego kra--Dca osi dłuższej t 

wynosi około 40 m. Dla zespoł1,1 zabudowy pala~ialnej odkrytego. 

w latach ubiegłych, a datowanego na XI w i początki XII w, 

wykopy badawcze odsloniły fundame.nty południowej stronybudyn

ku nr 4 zbudowanego na planie koła o średnicy 9 m. 

Na południowo-zachodnim krańcu wyspy wiśliokiej oc..-;ąkiwa

no odsłonięcia pozostałości zamku got:,.ck1ego 1 wymieniane~o w 

tr6dłach pisanyoh. Na relikty te jednak wykop bodawczy nie na

trafił. W warstwach niwelacyjnych wystąpił gruz kjmienny i ceg~ 
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ły wykonane z dużą domieszk~ tłaoznia kamiennego, gotyckie ty

pu "palcówki" oraz zwarta warstw~ tynków i zaprawy. Poniżej 

poziomu gotyckiego zarysowal się fragment zniwelowanej kon• 

atrakcji obronnej, drewniano-glinianej. Być może jest to frag

ment stars~ej ni~ z XIV w. fortyfikacji miasta, o której 1st .. 

nieniu w XIII w. w Wiślicy można wnosić na podstawie . kroniki 

Kadłubka i Kroniki Wielkopolskiej. 

W południowo-wschodniej części wyspy wiślickiej, na tere

nie budowy szkoły, były prowadzone w ubiegłych latach badania 

ratownicze, które ujawniły cmentarz z XII - XIII w. Obecnie wy

niki tych bada~ zostały wzbogacone odkryciem reliktów założenia 

fundamentowego kościoła z przyporami. Cułość planu tego obiektu 

nie została jeszcze w pełni odkryta. Dlagość nawy wynosi 8 m, 

szerokość 6,4 m. Wkop pod fundamenty przecinał starsze wkopy 

grobowe, natomiast inne młodsze groby wkop podfundamentowy 

zniszczył. Należy się zatem liczyć z trzema fazami omentarza na 

tym miejscu. Ponieważ relikty architektoniczne występają niemal 

taż pod darni~, a pochówki młodsze nie miały wyposażenia, niez~ 

miernie tradno określić bliżej cnronologi~ odkrytycA fragmentów 

architektonicznych, Wzmiankowanie w lastracjacA kościelnych 

z XVIII w. kościoła św. Marcina pozwala hipotetycznie łączyć 

odkryte relikty z tym właśnie kościołem, tym bardziej, że do 

dziś pola położone na wschód. od tego miejsca nazywane st:t "za 

św. Marcine.m". 

W I T O w, · pow• Sieradz IHKM PAN w Łodzi 

Badania prowadziła doc.dr Janina Kami~ska, finansował 
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IHKM PAN. 

W Witowie, gdzie zakoóczono systematyczne prace badawcze 

w roku ubiegłym, na ubiekcie osadniczym otwar~ym z VII ~ VIII w. 

przeprowadzono dodatkowe obserwacje terenowe ·oraz w~kopy sonda

żowe. Miały one na celu uzupełnienie danych co do ~asięgu pozna~ 

nej osady otwartej. Stwierdzono dalsze występowanie pozostalości 

po budynkach mieszkalnych i gospodarczych na przestrzeni ok.90 

m, wzdłUŻ stoku terasy drugiej, schodzącej do starego koryta 

rz. Warty. W sumie osada zajmować mogła przeatrze~ dłueośoi ok. 

140 m. 

W O L A S Z Y D Ł O W S K A 

pow. Mława 

Zakład Polsldego Atlasu Arche

ologicznego IHKM PAN 

Badania prowadziła mgr Irena Gćreka, finansował - Zakład 

Polskiego J,tlasu Archeologicznego IHKM PAN. 

Przeprowadzono badania sondażowe na dobrze zachowanym 

pierścieniowatym grodzisku. Przebadano fragment wnętrza grodu, 

przylegający do wewnętrznego stoku wału. Nawarstwienia oaadni• 

cze młodszej fazy grodu posiadały mi~ższość ok. 70 om, Z warstw 

tych pochodzi tet zasadnicza ilość materialu zabytkowego (cera

mika), który pozwala datować obiekt na XI - XII w. Na głęookoś

oi ok. 80 om od powierzchni n3trafiono na niewielkiej m1ąższoś

oi warstw~, zawierającą - nieliczny zresztą - materiał ceramioz .. 

ny, mieszczący si~ w ramach czasowych VII-VIII wieku. Znalezio

no również kilka fragmentów ceramiki, pochodzącej z ko~oowej 

fazy okresu wpływów rzymskich. 
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WOLIN IHKM PAli 

- Srebrne Wzgórze 

Badania prowadzilit dr Władysław Filipowisk 1 mgr J.Wojta~ 

sik, w okresie od l9.VI. do 30,IX., finansował IHKM PAN. 

Badania wykopaliskowe kontynacwano w miejsca, gdzie 1st~ 

niał domniemany gród, pochodz~cy z X-XII w. 

W bieżącym roka wyeksplorowano resztki warstwy IV 1 V, ja~ 

my oraz paleniska zalegaj~oe w oaloa, na łącznej powierzchni 

170 m2· (ary 214 i 215}. 

Zawartość mltarowa warstw IV, V oraz jam składa się z 

dUŻe~ ilości ceramiki, skapisk żużla, znacznej ilości zabytków 

żelaznych, .paciorków szklanych, barsztynowych, szczególnie zaś 

śladów produkcji rogowniczej, baraztyniarakiej, a także obróbki 

metali kolorowych. Liczne jamy ('9 sztuk), według kształta 1 

zawartości, należy łączyć częściowo z prodakcją, jak np. wę

dzarskie i odpadkowe ~ stał~ zabudową. Jedna z nich (nr 81) ' 

sugeruje istnienie półziemianki. Na badanym obszarze nie udało 

się stwierdzić wyra~nych zarysów domostw, jedynie zniszczone 

klepiska i paleniska potwierdzają ich istnienie. Piaszczyste 

podłoże nie wpłynęło na konserwsoję konstrukcji drewnianych, 

a ciągła przebudowa stanowisk produkcyjnych niszczyła pozosta

łości starązej zabadowy. 

Na podatawie m~terialów ceramicznych 1 całego zespołu za

bytków metalowych• początki osadnictwa zwartego na Srebrnym 

~zgćrzu możemy roboczo datować na pierwszą połowę X wieku. 

Niektóre materiały ceramiczne z jam mogłyby wskazywać na ist

nienie nawet_,wcześ~iejazego, lutnago osadnictwa jUŻ w IX stule .. 

ci u, 
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Reasumując natomiast calość wyników bada6 na tym stóno

wisku, możnaby wysaną6 następujące robocze wnioskis przypuszozu. 

lnie w X wieka istniało w tym miejsca osadnictwo o stosankawo 

lułnej zabudowie, sko~oentrowane wzdłUŻ brzegów Dziwny. Miało 

ono aharakter rybacki z pierwszymi przejawami produkcji rze

mieślniczej. Pełny rozwój tej cz~śo1 zespołu wol16sk1ego roz

poczyna się w pierwszej połowie X wieku. W tym czasie rzemieśl· 

nicza oz~ś6 miasta zostaje otoczona wałem, najprawdopodobniej 

poprzecznym, zamykającym dostęp od północy, między Dziwną, a 

pasem bagien, "Dzielnica" rzemieślniczo-handlowa, zachowuje 

swój charakter jednolity a~ do XII wieku, przy czym największe 

nst.ężenie produkcji przypada na wiek -X-XI, 
. 

Brak s~ałej zabudowy i śladów intensywnego osadnictwa na 

płaszczyźnie wzniesienia (średnio ok.25 cm) mógłby sugerować 

istnienie placu targowego, położonego obok głównego traktu, 

przy wjeŹdzie do miasta, który po wzniesieniu umoonie6 znaluzł 

się w ich obrębie. 

W świetle dotychczas owych wyników, możem,y twierdzić 1 iż na 

Srebrnym Wzgórza nie istniał gr6d, lecz główna rzemieślniczo

handlowa dz.ielnioa 1'/olina, którą mo?.erny datować na X-XII wiek. 

Umocniona została ona w pierw~~ej polowia X stulecia, lecz prze. 

bieg obwułowa~ nie jest c ~lkowicie jasny, zwł~szcza na połud

niowym odcinku. W tej s~tuacji n~leżałoby apr~wdzić dalszy 

oifłg umocnie6 a w dalszej perspektywie problem Istnienia i po

łożenia grodziska, być może usytuowanego na oba~arze miasta. 

/ 
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- etan. Piotroniow1oe 

WYGNANKI, 

pow. Łosice 

patrz okres halsztacki 

Konserwator Zabytków Archeo

logicznych woj,warszawsk1ego 

Badania prowadził mgr Stefan Woyda, finansował 'NKZ w War-

sza wie. 

Prace ratownicze na kurhanie prawdopodobnie z okresu 

wczesnośredniowiecznego. W kurhanie tym podczas poazukiwa~ ama

torakich znale~iono obrotowy kamie6 żarnowy z wykutymi po stro~ 

nie pracującej dwoma krzyżami i dwoma znakami w formie rzymskieJ 

piątki. Kamie~ zabezpieczono. 

W Y Ł A Z Y t Konserwator Zabytków Aroheo-

pow. Siedlce logicznych woj.warszawskiego 

Badania prowadziła mgr Irena Górska, finansował WKZ w · 

Warszawie. 
\ 

Wykonano sondaż na grodzisku. Łączna powierzchnia trzech 

wykopów wyn.osiła 32 m2• Warstwa kul turowa grodziska o małej 

miąższości. Obiekt można datowa~ na XI-XII wiek. 
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Z A W A D A 

L A N C K O R O & S K A, 

pow, .Brzesko 

IHKK PAN w Krakowie 

.Badania prowadził doc.dr Andrzej ;aki, przy współpracy 

Z.Taborowskiego 1 M.Frasia ~ finansowal • IHXM ~AN w Krakowie. 

Prace miały charakter kontynuacji bada~ systematycznych. 

obj~ly one znane w literaturze wielodziałowe grodzisko nad 

Dunajcem (główne fazy osadniozu "łużycka' 1 w1śla·6eka). 

Tegoroczne krótkie badania miały na celu dalsze rozpozna

nie stratygrafii południowo-zaohodniej cz~śoi tzw, Ztimczyska, 

a także ~próbowanie przydatności magnetometru protonowego do 

poszukiwad archeologicznych. 

W rezultacie ustalono miąższość i charatter warstw kultu

rowych na przestrzeni kilkunastu arów przy, wale obronnym, zna

leziono dalsze zabytki ruohome {głównie ceramik~ z ok. w.X) 

oraz stwierazono - po raz pierwszy w Polace - że magnetometr 

protonowy, skonstuowany w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie 

(dr O.Daszkiewicz 1 zespół) może być stosowany po nieznacznych 

modyfikacjach przy poszukiwaniach archeologicznych szczególnie 

zaś przy wykrywaniu zabytków żelaznych i skupisk ceramiki, 

oddając duże usługi. 

Z A W O N I A t 

pow. Trzebnica 

Zakład Historii Kult~~Y Ma

terialnej IHKM PAN w War

szawie -

Badania prowadziła mgr Marta Młynarska-Kaletyn, w okresie 
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17.VII. ~ 27.VIII. 1 ll.IX- 30.IX, finansował IHKM PAN. 

Kontynuowano systematyczne prace wykopaliskowe na osadzie 

wczesnośredniowiecznej (stanowisko l) 1 przeprowadzono dalsze 

vadania zwiadowoze .oaadniotwa wczesnośredniowiecznego na obsza

rze wsi Zawoni. W wyniku poszukiwa~ odkryto trzy nowe osady, 

nieznane w doty9hczasowej literaturze przedmiotu. Na dwóch 

nowoodkrytych obiektach przeprowadzono rozpoznawcze badania 

wykopaliskowe. 

Stanowisko l - osada wczesnośredniowieczna położona w 

odległości 1,5 km na południowy-wschód Od centrum wsi Zawoni. 

Ogółem przebadano do oaloa obszar około 21,5 ara. W za

chodniej oz~śoi osady, gdzie usytuowano główny wykop (pola or

ne należące do B.Koseli 1 s.Radoty) stwierdzono ślady gęstej 

1 nieregularnej zabudowy. Odkryto i . wyeksplor~wano 63 obiekty 

nieruchome (numeracja kolejna od nr 27 - 90). wśród nich wy

dzielono 42 budynki, 11 jam gospodarczych oraz 10 ognisk. W tym 
' 

stwi3rdzono występowanie :n ·domostw naziemnych i 11 domostw 

p6łziemiankowych. 

"iększość budynków naziemnych miała zarye .nieregularny, 

zbliżony do owalu. Wymiary ich wahały się w granicach od 2,0 

x 1,20 m do 6 ,o x 2,40 m. Dna wypałnis ·k, przeważnie o zarysie 

nieckowatym, zagłębione byly W calcu Od 0 1 30 dO 0 160 m. Jedy• 

nie dwa buąynki naziemne miały ' ślady palenisk. Wewnątrz czter«b 

budynków znajdowały się jamy, speŁniająoe zapewne funkcje 

piwniczek. 

Budynki półziemiankowe w rzucie poziomym owalne, lub nie~ 

regularnie prostokątne miały wymiary od 2,20 x 1,10 m do 

5,60 x 2.,10 m. We wszystkich dna domostw były nieckowato wko ... 
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pana w oaleo do głębokości 1,20 m. W obrębie większości bu~yn

ków pólziemiankowych zachowały się ślady palenisk. 

Wypełniska budynków z paleniskami zarówno naziemnych jak 

1 pólziemiankowych s~ładały się z ziemi ciemno-brunatnej o kon

systencji zbitej 1 tłustej z dużą domieszk~ spalenizny 1 węg• 

11 drzewnych. W ob~ektaoh tych nieje1nokrotnie, obok licznych 

fragmentów naczy6 glinianych występowały przedmioty metalone 

(np. żelazne -noże, igła, półkosak, szydła, nożyce, płytka 

ołowiana), kościane (szydła), 1 kamienne (osełki). Wydaje się, 

że większość bud~nków z paleniskami pełniło funkcje warsztatów 

produkcyjnych. 

Inwentarz zabytków ruoho~n3oh uzyskany w b.r. jest w porów

naniu z wynikami badaó lat ubiegłych znacznie bogatszy 1 zróż

nicowany. Materiał ceramiczny ma charakter dość jednolity. 

Fragmenty naczy~ glinianych s~ obtaczane na kole i dobrze wy~ 

palone. ?ochodz~ one przeważnie z naczy6 o profilu esowatym 
/ 

lub z oy11ndryczn~ azyjk~, naczy6 donicowatych i różnego ro• 

dzaju mis. Dna naczy~ niejednokrotnie zaopatrzone s~ w znaki 

garncarskie. W~tki zdobnicze występuj~ najczęściej w postaci 

rytych linii, horyzontalnych, oraz różnych odmian linii fa

listych, żłobków 1 wątków stempelkowych. 

Wyniki tegorocznych bnda6 potwierdzają słuszność dotych

czasowego datowania stanowiska nr l w Zawoni na okres XI/XII ... 

XIII w. 

Stanowisko nr 2 - osada wczesnośredniowieczna - położona 

w odległości 0,75 km na północny zachód od centrum wsi na wy

żynnym cyplu otoczonym rzeczką Zdrojną od zachodu 1 jej doply

wem ~ynówką od północy. Prace wykopa}iskowe miały onarakter 

rozpoznawczy. 



Odsłonięto 1 przebadano do oalca powierzchnię około lO 

arów. Wykonano pomiary i plan ogólny stanowiska. Odkryto i 

wyeksplorowano 7 budynków. Zalegały one ped warstw~ or~ na 

głębokości 0,25 - 0,40 a. Trzy budynki odkryte w pólnocnej 

części cypla, w oparciu o uzyskany material ceramiczny datuje 

się na wczesn~ fazę okresu wczesnośred~iowiecznego, natomiast 

pozostałe cztery budynki, zlokalizowane w po~udniowej części 

wzniesienia datuje się roboczo na II/XII~IIII w. tj. na okrta 

współczesny funkcjonowaniu osady nr l w Zawoni. Budynki z 

wczesnej fazy miały razys owalny zbliżony do prostok~ta o wy• 

miarach 3 180 x 2 110 m do 4,80 x 2,60 m. Zalegały one w calcu 

przeciętnie n.a głębokości od 0,25 do 0,90 m. Budynki z młod ... 

azej fazy miały równiet kształty zbliżone do proato~ta i w,y

miary od 5,20 x 1,0 m do 5,50 x 3,20 m. W calcu zalegały .one 

przeciętnie od 0,30 do 0,70 m. Powierzchniowy rozrzat cerami~ 

ki, oraz konfiguracja terenu pozwala przypuszczać, że stano

wisko nr 2 zajmuje powierzchnię około 2 ha. 

· Stanowisko nr 3 - osada wczesnośredniowieczna położona na 

łagodnym wzniesieniu nad strumieniem, prawym dopływem Zdrojnej, 

w odległości 0,5 km od centrum wsi na południe z lekkim odchy

leniem na wschód. Celem bada~ była weryfikacja powierzchniowo 

odkrytego stanowiska. Przypuszczalnie osada zajmuje powierzch~ 

nię około 1,5 ha, znajduje się na polach ornych stanowiących 

własność s.p hmielewskiego i J .Jasika. 

Przebadano powierzchnię około 5 arów i odkryto bezpośred

nio pod warstw~ orn~ ślady trzech budynków, które na podsta

wie materiału oeramioznego datować można na wczesn~ fazę okre• 

su wczesnośredniowiecznego (VI-VIII w.). Wyeksplorowano w oa

łośoi dwa budynki, Miały one zarys nieforemnych prostok~tów i 



wymiary 3,60 x 2,50 m oraz 6,60 x 4,50 m. W przekroj~ miały 

one kształt nieokowaty 1 zalegały w calcu do głębokości 1,20 

m. Trzeci budynek odsłonięto i wyeksplorowano częściowo, w 

partii przebadanej miał on zarys wydłużonego, regularnego 

prostokątls o szerokości 2,50 - ,,o m i dług'ość 27 m. 

Wypalnisko budynku stanowiła tłusta próchnica barwy 

ciemno-brunatnej, o konsystencji zbitej, głębokość jego zale

gania wahała się od 0,50 do l m. Inwentarz ruchomy stanowiły 

dość liczne fragmenty naczy6 glinianych, nóż żelazny oraz 

kości zwierzęce. Planowana .kontynuacja bada-6 na tym stanowisku 

zapewne pozwoli wyjaśnić funkcję omawianego budynku oraz uści

ślić jego chronologię. 

Z Ł O T 0 W t 

pow. Zlotów 

Konserwator Zabytków Aroheo~ 

logicznych w Koszalinie 

Badania prowadzili mgr Krzysztof Walanta 1 Paweł Mann, 

w okresie od dn• l9.VII. do dn. 2.VIII, finansował WKZ w 

Koszalinie. 

Ratownicze prace wykopaliskowe na stanowisk~ 5 prowadzo• 

ne były równolegle do bada6 zabezpieozejąoych na stanowisku 4. 

Stanowisko 5 odkryte zostało jesienią 1966 roku. Natra

fiono wówczas w odległości około 80 - 100 m na północny wschód 

od stanowiska 4 na liczne ułamki naczy6 wozesnośredniowiecz• 

nyoh. A szczegółowa penetracja wykazała istnienie śladów rozle

głej osady wczesnośredniowiecznej. Zasięg występowania materia

lu archeologicznego wahal s1~ w promieni~ do 100 metrów. 
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Stanowieko zaj=~je piaezozyat~ WY,nioslość morenową przy 

poludniowym brzegu jeziora Zaleskiego. Intensywne i długotrwa

łe prace polowe w znacznym stopniu naruszyły płytko zalegające 

t~ obiekty. 

Rezultatem akcji wykopaliskowej było odsłonięole 6 jam, 

które występowały bardzo płytko tuż pod 20-oentymetrową warstw' 

orn~. W rzucie pozio~m posiadały ksztal w przybliżeniu owalny 

o wymiarach wahających si~ w graniaach od l x l m (jama nr 7) 

do 2,6 m x 3,1 m (jama nr 5) 1 miąższości dochodzącej do 1,10 

m {jama nr 5). Tylko jama nr 8 posiadała kształt nieregularnie 

nerkowaty o średnicy 4 m x 2,8 m 1 maksymalnej miąższości 

0,66 m. 

W,ypełnisko jam etanowił ciemnobr~atny piasek próchnioz~ 

z duż~ zawartością w~gl1 drzewnych 1 czarnej spalenizny, ka

mieni polnych noszących ślady działania ognia, polepy, kości 

zwierzęcych oraz liczne ułamki ceramiki niekiedy także wtórnie 

przepalonej. Jedynie jama nr 2 nie zawierała żadnego materiał~ 

zabytkowego. 

Bardzo ciekawa okazała się jama nr ' w której układ kamie

ni 1 polepy ze śladami odoisków kamieni oraz obecność zwartego 

pokładu węgle drzewnego wskazywałaby, i~ - jest to zniszczony 

pieo. Eardzo liczne ułamki ceramiki wJetąpiły w jamie nr 5. 

Uzyskano z niej przeszło 1500 !ragment6w. R6wnie interesująca 
' 

była jama nr a, której wielkość i zarys w przekroju pionowym 

z bardzo dobrze zachowanym paleniskiem w partii spągowej i bo• 

gaty materiał zabytkowy wskazywałyby, że byl to obiekt typu 

mieszkalnego. 

W materiale ceramicznym przeważają fragmenty naozy6 g6r~ 

obtaczanych z bogatym 1 bardzo różnorodnym ornamentem zdobni-
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ozym (linia falista, żłobki poziome, ornament stempelkowy). 

Chronologi~ osady w oparciu o materiał cerumiczny można 

roboczo wyznaczyć na X-XII wiek. 

Obiekt ząkwalibkowany do. dalszych prao wykopaliskowych. 

Z W O L A D U " A , 

pow. Garwolin 

Zakład Polskiego Atlasu 

Aroneologicznego IHKM PAN. 

Badania prowadziła mgr Ludmiła Paderewska, finansował 

Zakład Polekiego Atlasu Archeologicznego IHKM PAN. 

Przeprowadzono badania sondażowe na rozległym grodziska 

dwudzielnym, bardzo silnie zniszozonym. Odkryto nikłe nawarst

wienia osadnicze z XI w. m.in. w 90stac1 ziemianki, zawieraj,ce 

minimalne ilości typowej ceramiki. iV przekopie wałowym st\vier ... 

dzono ślady bliżej nieokreślonej kona~rukoji drewnianej. 

~ E L K O W O - Z G O J E W O 

~oraohowo, pow. Słupsk 

(dorzecze rz.Łupawy) 

Oddział Archeologiczny 

Muzeum Pomorza ~rodkowego 

w Koszalinie 

Badania pod kier. mgr Mariana Sikory, finenaow'ało Muzeum 

Pomorza ~rodkowego. 

Przeprowadzono badania powierzchniowe w dorzeczu rzeki 

Łupawy, pomiędzy wsiami - Zelkowo-Zgojewo i Zorachowo. Dorze

cze Łupewy atanowi dość rozległe tereny bagienno-zalewowe. Te-
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ren ten był jut cz~ściowo penetrowany w latach 1920-30. w ma

teriałach archiwalnych zarejestrowano kilka stanowisk, Celem 

tegorocznych bada~ było ustalenie 1 zlokalizowanie nowych stano• 

wisk, ora~ poznanie z ·punktu widzenia archeologicznego tego 

terenu. Ponadto chodziło również o skorygowanie dotychczas 

odkrytych stanowis~ i stwierdzenia ich stanu zachowania. 

Materiał zabytkowy zebrany został w wi~kszości z powierzo~ 

ni pól piaszczystych, gdzie ?od wpływem różnorodnych warunków 

atmosferycznych uległ częściowemu zniszczeniu i uszkodzeniu, 

W związku z tym zebrane rragmenty ceramiki były mało charakte~ 

rystyczne, co stwarzało poważne trudności przy ustalaniu dok

ładnej chronologii poszczególnych zespołów. 

W wyniku przeprowadzonych bada~ odkryto 17 nowyoh, nieZ• 

nanyoh w literaturze 1 materiałach archiwalnych stanowisk, w 

tyma osad wczesnośredniowiecznych - 91 omentarzysk kultury 

wschodnio-pomorskiej ~ 51 i bliżej nieokreślonych stanowisk • 

3. Natomiast na 13 stanowiskach znanych z materiałów arohiwal• 

nyoh przeprowadzono penetraoj~ 1 1nwentaryzaoj~ 1 zapoznając się 

z ich stanem zachowania. W przyszłych planach badawczych ko• 

szali~skiego ośrodka archeologicznego przewiduje się przeprowa

dzenie bada6 powierzchniowych dorzecza rzeki Łupewy na całej 

jej długości, 
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S R E D N I O W I E C Z E 

I OKRESY 

NOWO~YTNE 

========================================= 
===============================~:======== 

B N I N, pow. Srem 

B U R Z E N I N, pow. Sieradz 

patrz brąz 

Zakład Archeologii Folski 

Srodkowej IHKM PAN w Łodzi 

Badania prowadziła doc. dr Janina Kamińska, finansował IHKM PAN . 

Badania tegoroczne miały charakter uzupełniający rezultaty pięcio

letniego okresu badawczego, zmierzający do opracowania temat u: 

"Drogi rozwojowe osadnictwa w rejonie Burzenina nad Wartą w o~e

sie od VI -XIV wieku". 

Prace wykopaliskowe skoncentrowano: 1 - na obszarze samego 

Burzenina /dzisiaj osada na prawach wsi/; 2 - przeprowadzono bada

nia rozpoznawcze zasięgu osady otwartej na terenie Witowa /stano

wisko 3/ ~raz 3 - ustalono miejsce posadowienia osady otwartej 
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w Majaczewieach wymienionych w bulli z 11J6 r. 

Przeprowadzone w Burzeninie w roku ubiegłym wiercenia archeo

logiczne sugerowały, i~ związana z drugą terasą osada posiadała 

najstarsze warstwy kulturow~, sięgające XIV w. Tegoroczne wykopy 

usytuowane w pobli~u dawnych ~ródeł i cieków w~dnych potwierdziły 

chronologię warstw. 

W rejonie plebanii odkryto większy obiekt osadniczy, na tere

nie którego przebadano budynek drewniany o charakterze mieszkalnym. 

W jego wnętrzu zachowało się zniszczone palenisko oraz znaczna 

ilość ceramiki: kubki stalowoszare, misy białe z ornamentem malo

wanym czerwono, dzbany czarne o powierzchni wyświecanej. W pomie

szczeniu tym odkryto równie~ monetkę, przypuszczalnie denarek z 

końca XIV w., kulę kamienną, przęślik gliniany oraz no~yk. 

Poznany fragment osadniczy odpowiada czasom Kazimierza w. kie

dy to Burzenin miał otrzymać prawa miejskie. Inne wykopy archeolo

giczne nie przyniosły rezultatów dodatnich. 

C H O J N I C E Muzeum Okręgowe w Toruniu 

Badania prowadzili mgr Gerard Wilke i mgr Januariusz Janikowa

ki w dniach: 26śV - 18.VII, finansowało - PMRN w Chojnicach. 

Przepr~wadzmne prace wykopaliskowe były kontynuacją zwiadow

czych badań archeologicznych rozpoczętych . w 1966 r. Celem ich było 

odkrycie reliktów osadnictwa, starszego niż krzyżackie. 

Odkrycie w 1966 roku przy wschodniej partii murów miejskich 

konstrukcji wału obronnego mającego stanowić wschodnią krawędź 

grodziska, skłoniło do założenia w 1967 r. wykopu /nr J o wymiarach 

8 x lO m/ na placu kościelnym. Takie usytuowanie wykopu gwarantowa-
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ło uchwycenie wewnętrznej zabudow1 grodu, lokalizowanego w t~m 

właśnie rejonie, Jednakże poza odkryciem na głęb.llO om bruku 

kamiennego i pochówków ~redniowiecznyoh i nowożytn1chnie naM 

trafiono do głęb,,,5 m na żadne ślady osadnictwa grodowego. 

W tej sytuacji w kilku partiach wykopu przeprowadzono wier

cenia geologiczne do głęb.7,5 m, które również przyniosły ~7nik 

negatywny, Taki rezultat badad każe negować hipotezę o położe

niu grodu w· ahojnicach w rejonie istniejących 2 kościołów, a 

odkryte w 1966 r, fragmenty konstrukcji obronnych są być może 

wschodnią krawędzią grodziska (pozostała część zniwelowana ?). 

Dalsze prace wykopaltakowe kontynuow~o przy ul.Sturoszkol

nej 5 gdzie założono nowy wykop (nr 4 o wymiarach 5 x 5 m). 

Dotychczas nie osiągnięto calca, na głęb. 220 cm odsłonięto 

pierWszy poziom średniowiecznej zabudowy miasta, na który akła~ 

dały się1 narożnik budynku mieszkalnego (odkryty na wysokość 

'zrębów wraz z podlogą), budynek gospodarczy oraz skrzynia zaM 

sobowa. Jeżeli chodzi o materiał ruchomy to ograniczał się wy~ 

łącznie do licznych fragmentów ceramiki sredniowiecznej. 

O I E C H ~ N 0 W Zespól Badad nad Polskim 

Sredniowieczem UW i PW 

Badania prowadzili doo.dr Adam Miłobędzki i mgr Jerzy 

Pinidski w dniach 2l.VI- 9.VIII, finansował WKZ w W-wie, 

Tegoroczne badania aroheologiczno-aroh1tekton1ozne na 

zamku były kontynuacją badad z roku 1966, 

Badania objęły zarówno teren ograniczony murami obronnymi 

jak 1 najbliższe sąsiedztwo zamku. Założono 8 wykopó·w, w tym 5 
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we wnę~rzu e :5 na zew.n~trz zamku. 

Wykopy we wnętrzu zamku pozwol1ł1 na uzyskanie całości pla

nu zabudowy na zamku {wraz z wynikami bada~ ubiegłorocznych) 

i ustalenie chronologii. 

Wykopy na zew.n~trz zamku stwierdziły istnienie mostu pro- , 

wadz~cego do bra~ w murze poludniowym oraz umocnienia terenu 

wokół zamku. Przed bram~ zachodnią odsłonięto fundamenty przed

bramia. 

Z zabytków ruchomych znaleziono bardzo _ dużą ilość cerami

ki z XV-XVIII w. Wstępne rozpoznanie ceramiki pótnośredniowiecz

nej pozwoliło na stwierdzenie istnienia lokalnych odrębności 

odróżniających ceramikę z , zamku ciechanowskiego od ceramiki 

z innych stanowiek na Mazowsz~. Wyróżniono także ceramikę z 

początku XVI w. charakteryzującą się wypałem redukcyjnym z zasw 

tosowaniem .polewy. Znaleziono również średniowieczne kafle 

garnkowe, kafle renesansowe i barokowe, noże, klucze, pionki 

warcab lub szachów, monety z XVI-XIX w., detale architektonicz

ne (fragmenty żeber sklepiennyo~, zworniki sklepienne itp). 

C O N D O R C E T, 

dep.Drome, Francja 
IHKM PANf t.P.H.t. w Paryżu 

Badania prowadzilis dr Staniaław Suohodolski, dr Jerzy 

Okulicz, w okresie Od dnia 3.VII - l2.VIII, finansowała -

t.P.H.t. w Paryżu. 

Badania stanowiły kontynuację prao wykopaliskowych z r.ub. 

Objęły one dalszą część (128 m2) dawnej wsi Condorcet, położo-
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n~j na zboozci wzgórza, którego ezozyt zajmują ruiny zamku. Uko~M 

czono eksp,loraoję pozostałości 3 budynków z XIII-XVI w., wykoM 

nanyoh z łamanego kamienia. Wewnątrz domów lub w ich najbliżw 

szym sąsiedztwie od~·yto wiele ~ragmentów naczy~ glinianych, 

rzadziej szklanych, 2 monety oraz ołowianą pieczęć wiszącą. 

W pobliżu kościola natrafiono na starszy od niego cmen

tarz zapewne z XV-XVI w., na którym odkryto ok.l50 szkieletów 

zalegających w 5-7 warstwach. W kilku wypadkach udało się . 

stwierdzić, że czaszka była zabezpieczona przez rodz~j skrzynki, 
/ 

wykonanej z 4 plaskich kamieni. Zmarli chowani byli bez trumien 

i bez jakiegokolwiek wyposażenia. Jedynie na palcach rąk odkry

wano sporadycznie brązowe obrączki. Szkielety zalegały na roz

waliskach starszych budynków z XIII-XV w. oraz na zalegającej 

jeszcze niżej warstwie sprzed XIII w., może z w.XI-XII. 

W pobliżu bramy wjazdowej do wsi odsłonięto część bruko

wanej drogi, wykonanej zapewne nie wcześniej niż w XVIII-XIX w. 
/ 

W sondażu usytuowany~ na szczytowej części wzgórza, na tew 

renie zamku, odkryto nawarstwienia średniowieczne i wczeanośred• 

nicwieczne o miąższości ok.l,5 m., odpowiadające pod względem 

chronologii warstwom z terenu wsi. W wykopia tym znaleziono m. 

inn. fragment ostrogi wstępnie datowanej na XII w. 

C Z A R N A W I E L K A 

pow. Siemiatycze 

Konserwator Zabytków 

Archeologicznych w Warszawie 

Bajania prowadziła mgr Irena Górska, finansował VffiZ 

w Warezawie 

Badania przeprowadzono na stanowisku 1, położonym na nie• 
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wielkim wzniesieniu zwanym "Mogiłki"• Jest to cmentarzysko z 

grobami w obstawach kamiennych, niezozone o4 wi,lu lat wybieraa 

niem żwiru i kamieni. W zachowanej części obejmuje ono powierz

chnię ok.2 ha. Badania przeprowadzono w pd-zaoh. ozęśoi obieka . . 

tu, najbardziej narażonej na zniszczenie. 

Przebadano powierzchnię ' arów, w obrębie której wyeksplo• 

rowano 80 grobów z pochÓwkami szkieletowymi. Obstawy kamienne 

grobów nie zachowały się. Również bruk kamienny zachowany byl 

tylko na części badanego ob.szaru. Groby występowały w układzie 

rzędowym na osi ~~. głowy szkieletów skierowane były. na zachód, 

z niewielkimi niekiedy odchyleniami w kierunku północnego-za-

chodu. 

Materiał zabytkowy to w większości ozdobya srebrne i br~ 

zówe, paciorki szklanea kilka noży żelaznych. 

Wstępna ocena pozwala sądzić, .że rozpiętość czasowa prze

badanej w tym roku części omentarzyska jest dość znaczna i się~ 

ga od XII do XIV wieku naszej ery. 

O Z O H O w, pow. Brzesko Komisja Archeologiczna 

Oddziału PAN i Wojewódzki 

Konserwator Zabytków 

w Krakowie 

Bad~nia prowadził doo. dr Andrzej ~ak1, przy udziale• 

E.Baltowskiej, S.Urba~akiego, T.Cwioka, ~inansowali IHKM PAN 

w Krakowie 1 Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie. 

Prace były kontynuacją bada~ stacjonarnych połączonych 

z akcją konserwatorską. Łącznie z badaniami Tarnowa, Meleztyna, 
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\~trzyszczk1, Gródka nad Dunajcem, Rytra, Niedzicy, Czorsztyna 

i in., mieściły się w ramach tematas "Starożytne 1 średnio~iecz

ne fortyfikacje w Karpatach", realizowanego przez Karpacką 

Ekspedycję ArcĄeologiczną Oddziała PAN w Krakowie. 

Objęły one teren wzgórza z~mkowego zwanego Basztą, z doby 

średniowiecza. Odkrywki wykonano wewnątrz i na zewnątrz (zwłasz

cza od strony poładniowej i wschodniej) zachowanej wieży okrąg. 

lej. Ujawniły one 4 główne warstwy kaltarowe, z których najstar

sza pochodzi z przałoma w. XIII i XIV (znaleziono w niej m.in. 

denar Wacława II, 1297 - 1305). 

Najistotniejszym wynikiem bada~ jest odkrycie nieznanych 

marów obwodowych wokół wieży i stwierdzenie, iż wieża ta, ani 

nie była roma6ską, ani nie stanowiła w średniowiecza obiektu 

wolno stojącego. Odkryte mary zos1aną zabezpieczone 1 wraz z 

wieżą - odpowiednio eksponowane. · 

CZEL.AD2: 

pow. Góra 

W I E L K A, Konserwator Zabytków Archeo~ 

logicznych we Wrocławia 

Badania prowadził mgr Jerzy Lodowski, finansował V~ we 

Wrocławia. 

Stanowisko hutnicze w Czeladzi Wielkiej znajduje się w 

odległości 1,8 km na północny zachód od wsi (pola ob E.Bartosz

ka i ob. w.Zduna), przy krawędzi starego zakola Baryczy. Przy 

b.rzega starorzecza znaleziono resztki dymarki o średnicy 50 cm 

oraz kilkanaście grud żużla. W bliskiej okolicy występuje cera

mika kul tary łużyckiej wczesnośredniowieczna i średniowieczna. 
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C Z E R S X, patrz wczesne średniowiecze 

pow. Piaseozno 

C Z O R S Z T Y N, 

pow. Nowy Targ 

Wojewódzki Konserwator Za~ 

bytków w Krakowie 

Badania prowadził doc. dr Andrzej ~ak1, brali udział• 

dr 1nż.aroh.A.Grygorow1oz, mgr 1nż.aroh.S.Dobrzańsk1, finanso

wał WKZ w Krakowie. 

Prace naukowo-badawcze o charakterze konserwatorskim, byly 

kontynuaoj~ badań stacjonarnych prowadzonych, w rejonie przysz• 

lego zalew~ ozorezty6sk1ego, od 1965 r. S~oncentrowały się one 

na górze zamkowej w Czorsztynie 1 doprowadziły do istotnych -

niechybnie najp~ważniejazyoh dot~d - rozpozna6 elementów aroh1~ 

tektonicznych wszystkich okresów budowy zamku. w dużym stopniu 

zawdzięczać to należy pomocy mgr inż.aroh.Saby Dobrza6ekiego. 

W rejonie zamku górnego odsłonięto w murze średniowiecznym 

otwór wiodący do zamku średniego (doln~ partię ościeży stanowi 

skała, natomiast górna wykonana jest z cegły barokowej). w prze

ciwległym murze barokowym (zamek średni) odsŁonięto n1~wielkie 

okienko o obramowaniach z ciosów piaskowcowych, ze Śladami 

czterech krat. 

W odkrywce sondażowej w obrębie tzw. bastionu północnego 

stwierdzono - wbrew dotychczasowym opiniom - istnienie pomiesz

czenia o tynkowanych óoianach; bez otworów okiennych. 

W baszcie z l ćwierci w. XVIII, wzniesionej przez J.Bara

nowskiego odkryto dalsze relikty murów niewielkiej, pó~nośred• 
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nicwiecznej bra~ (barbakanu) zaś u wejścia do b~szty znalezio

no tra~ment nadproże z resztk~m1 ineJrypoj1 ••• IVS BARANOWSKI 

AD 1635. Jest to sporadyczny wypadek potwierdzenia danych ~ró

del archiwelnyoh. 

Na zewnątrz baszty, przy narożniku północnym, odkopano du

ży węzeł murów z różnych okreeów rozbudowy zamku. Jedne z nich 

zamykaję od pólnocnego wschodu zamek średni, inne lączą się 

prawdopodobnie z murem obwodowym zamku aolnego od strony zachOd• 

niej. 

W najbardziej wysuni~tej ku wschodowi części zamku śred

niego rozpoznano parukondygnacjową bramę oraz fragment muru o 

nieznanym przeznaczeniu. 

W rejoni ·J zamku dolnego przeprowadzono weryfikację pólnoo• 

no-wschodniego odcinka muru obwodowego, przy obecnym wejściu, 

Rozpoznano pierwotny przebieg tego muru oraz pozostałości daw

nego wejścia od strony wewnętrznej, tj. od dz~edzi~oa, natrafi~ 

no na równolegle biegnący mur kamienny, najpewniej relikt zabu

dowa~ gospodarczych. 

Obecne odkrycia przyniosły wiele istotnych elementów do 

poprawnego odozytanie planu oraz faz przestrzennej rozbudowy 

zamk11, wnosząc zarazem cały szereg poprowek do rekonstrukcji 

obiektll, która przeprowadzana była w l~taoh 195' - 1954. 

D A N I E C, pow, Opole Muzeum Śląeka Opolekiego 

w Opolu 

Badania prowadziła mgr Lucyna. Szadkoweka, finansowało 

Muze11m $ląeka Opolskiego w Opol11. 



Odkryoie średniowiecznej smolarni w Da~ou, zawdzi~ozamy 

uwadze społecznego opiekuna zabytków Ob.Konrada Mientusa za

mieszkałego w Da~cu. 

Piaszczyste wzniesienie (zwane przez miejscową ludność 

11 sandberg"), które ciągnie się wzdłuż północno-wschodniej 

qzęści· Da~ca aż do Krośnioy, zwracało od szeregu lat uwagę 

archeologów. Ze ~ródeł narracyjnych wiadomo było, że występo

wał tu w dużych ilościach żużel żelazny. Badania powierzchnio

via potwierdziły to spostrzeżenie. Wstępne P.raoe zwiadowcze 

miały na celu zfd~ntyfikowanie odkrytego przez K.Mientusa tzw. 

"piecowiska 11 • 

Wykop założono na południowo-zachodnim zboczu piaszczyste~ 

go wzniesienia pokrytego lasem iglastym, w odległości ca 29 m 

od zabudow~~ Tomasza Gordzielika i ponad 200 m od szosy Opole

Ozimek. Na obszarze ca 60 m2 Odkryt o 3 jamy przy czym uwagę 

zwracała odsłonięta w całości jama 1. Różniła się ona zdecydo

wanie swoją budową od pozoetałych 1 elllŻyła zapewne do produk

cji smoły, na co wskazuje duże nasycenie jej wypełniska ozarną 

maziq. Spieczony piasek, który zalegał poniż ej dużego, nieco 

wgłębionego w środku ka~ienia, sugeruje działanie wysokiej tem

peratury ognia. W południowej części jamy wystąpiła polepa, 

która pochodzi najpewniej ze ści~nek leja służącego do spuszcza. 

nia smoły. W obrębie jam natrafiono na stosunkowo liczne ~rag

manty naozy~ średniowiecznych. 

D 4 B R O W A B O L E S Ł A -

W I C K A, pow. Bolesławiec 

Konserwator Zabytków Archeo

logicznych we Wrocławiu 

Badan+a prowadził dr Jerzy Kruppe w olrresie 3 - 5. VIII, 
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finansował WKZ we Wrocławiu 1 Wydział . Kultury 1 Oświaty Pl'RN 

w Bolesławcu. 

W toku prao zał~żono dwa wykopy sondażowe o łącznej po

wierzchni około 23 m2• Kubatura przebadanych warstw wynosiła 

około 43 m3. Eksplorowano warstewkami mechanicznymi w obr~ bie 

warstw kulturowych. Wydobyto około 1.000 sztuk znalezisk rucho

mych, wśród których przeważały fragmenty ceramiki. Duży odsetek 

stanowiły również wyroby metalowe, przede wszystkim żelazne 

(m.inn. dwa sierpy). 

Badany obiekt położony jest w szerokim zakolu doliny Bob

rzy na trzech bardzo blisko siebie usytuowanych wzgórka ch. Są 

one porośnięte dość gęsto drzewami 1 oddzielone od siebie pod~ 

luźnymi zagłębieniami. Przypuszczać można, iż pierwotny kształt 

obiektu rysował się nieco inaczej 1 z czasem uległ zmianie na 

skutek niszczenia przez wkopy, zadrzev1ienie, podmywanie i oaa

wanie się gruntu. Wykopy sondażowe założono na środkowym oraz 

wschodnim wzgórku. 

Można przyjąć, iż badany obiekt bez wątpienia pochodzi z 

okresu późnego średniowiecza. PrzypuszczCJlnie istniał on u 

schyłku Xlll lub w XIV w. Wyniki dotychczasowych prac nie poz

walają na pewniejsze sprecyzowanie funkcji obiektu. Sądzić moż

na, iż, był to gródek strażniczy niewielkich rozmiarów. Dość 

liczne militaria zdają się potwierdzać to przypuszczenie. Tak

że sytuacja topograficzna obiektu skłania do przyjęcia taldego 

sądu. Na podstawie uzyskanych wyników przypuszczać należy, iż 

strażnica ta funkcjonowała niezbyt długo i została jednorazowo 

zniszczona przez spalenie i nie została odbudowana. 



D O B C Z Y C E, 

pow. Myślenice 
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Pracownia Konserwatorsko

Archeologiozna PKZ w Krakowie 

Badania prowadził mgr Czesław ~lusarozyk, w okresie od 

9.V. do~ XI, finansował vrAZ w Krakowie. 

W wyniku badań, na wschodnim stoku wzgórza zamkowego, od

słonięto wieżę wjazdową o wymiarach 7 x 7 cm, szerokość murów 

1,5 m ~ zbudowaną z ciosów piaskowca. Roboczo można ustalić 

dwie fazy budowy; starsza - prawdopodobnie średniowieczna, młod

sza ... prawdopodobnie z przełomu XVI/XVII w. Wewnątrz wieży od ... 

kryto brulc z otoczaków ze ściekiem, pochodzący z drugiej fazy 

budowy. · 

i7ykonano sondaż wew,ną trz wieży pod .brukiem , w którym wy s tą ... 

piła ceramika gotycka. Od strony południowej do wieży przylega 

bruk pochodzący z przełomu XVI/XVII wieku, natomiast od połud

niowo - wschodniego narożnika wieży prowadzą schody pod most. 

Odkryto bazy dwu kwadratowych filarów mostu. W kierUnku wachod

nim od wieży, na dnie fosy, na głębokości około 2,1 m od po

wierzchni, odkryto rurę drewnianą (wodociągową ?). Wykopy zało

żone na wschodnim stoku wzgórze zamkowego umożliwiły ustalenie 

powierzchni użytkowej przełomu XVI/X.VII w. 

Wykopy wewnątrz zamku były prowadzona w piwnicy, na górnym 

zamku i w obrębie salki gotyckiej na dolnym dziedziócu. W piw

nicy nie stwierdzono występowania warstwy kulturowej, natomiast 

wewnątrz salki znaleziono liczne zabytki tn.in.monety. 

W obrębie średniego zemku przeprowadzono dwa wykopy sonda

. żowe w oe.J.u potwierdzeni.a hipotezy J. J .Gadomskich o istnieniu 

atolpu. 
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Wśród materiału zabytkowego bogato reprezentowane s~ mone~ 

ty • 32 szt 1 znaleziono też dużo fajek glinianych, liczne przed~ 

mioty z brązu i żelaza, kafle i ceramika z okresu XIV-XX w. Pra

ce wykopaliskowe na Zamku w Dobrzyoaoh będą kontynuowane w roku 

przyszłym. 

D O B R A N O W O G A R.D Z~ 

K A1 pow. Nowogard 

Pracownia 11rcheologiozno ... 

Konserwatoraka PKZ w Szcze

cinie 

Badanie prowadził mgr Eugeniusz Cnotliwy, finansował \mz 

w Szczecinie. 

Zadaniem badać wykopaliskowych było wyświetlenie początków 

Zamku, przebadanie nawaratwie6 dziedzióoa i międzymurza oraz 

powiązanie reliktów a~chitektury z warstwami osadniczymi. Dla 

realizacji tych celów założono 6 wykopów badawczych. 

Stwierdzono, że na miejscu obecnego zamku nie było żadnyoh 

śladów osadnictwa wcześniejszego. Rozległy 1 doskonale zachowa~ 

ny kompleks osadnictwa wczesnośredniowiecznego znajduje się na 

półwyspie wyschniętego już dziś jeziora.-

Wstępna analiza materiałów zabytkowych z najstarszych 

warstw osadniczych pozwala . stwierdzić, Że Zamek w Dobrej pow

stał w drugiej połowie XIII wieku. Wydaje się, że należy to łą

czyć z nadaniem Barnima I w 1257 r. 1 1262 roku na rzecz hr. 

Gunoelina z Meklemburgii. Początkowo zamek posiadał umocnienia 

w postaci wału ziemnego, który stwierdzono w południowej ozęśoi 

zamku (wykop III). Pierwszej fazie rozwoju zamku odpowiadają 

przypuszczalnie dwa poziomy domów drewnianych (wykop I, warstwy 
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IV • ~II). Pod koniec XIII wieku przyst~piono do budowy zamku 

murowanego o którym posiada~ wzmiankę z 1295 roku, Z tego okre· 

su pochodz~ ciekawe znaleziska z obrębu dziedzi~ca, Stwierdzono 

istnienie dworskiej pracowni rogowniczej, znaleZiono piękne oku.w 

cie rogowe (najpewniej od ksiąg), fragmenty obuwia, przedmioty 

drewniane, ceramikę 1 kości. Zabytkiem o dużej wartości artys

tycznej jest płat kory brzozowej zdobiony wytłaczanymi motywami 

w postaci zazębiaj~cych się kół i kwadratów (być może oprawa 

księgi). 

W 1308 roku wielki najazd Braridenburczyków na Pomorze 

zniszczył m1ędzy innymi także Zamek w Dobrej. Wyratne ślady na-
' 

jazdu w postaci spalenizny zanotowały warstwy osadnicze na 

dziedzi~cu (wykop I). W wykopie II (wschodnia część zamku, przy 

bramie) w ~aratwie XIII wyst~piło kilka grocików, bełtów kuszy 

ze zbitymi o mur ostrzami, które można odnieść . do tego samego 

najazdu, 

Warstwy osadnicze z XIV 1 X:V wieku w;t.ążą się z licznymi 

przeb~dowaniami . i rozbudową zamku. ·z ciekawszych zaby~ków zna~ 

leziono ' w nich wieżę azaohow4. Wyst4piły też stosunkowo liczne 

ślady produkcji kowalskiaj. W wykopach związanych wyłącznie z 

architekturą odkryto relikty nieznanych dotąd budowli, będące 

przedmiotem badaD architektów i historyków sztuki, Badania w 

Dobrej będą kontynuowane w 1968 roku. 

DR A O Y, oom.Baubigny, 

dep, Cote~d'Or, Franoja 

IHKM PAMf E.P.H.E.w Paryżu 

Badania prowadził prof,dr Andrzej Nadolski, dr Tadeusz 

Poklewaki, I,M,Peeez 1 F.Piponnier, :finansował ... · t.P.H •. t. w 

Paryżu, 
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~'l wyniku kamp~nii terenowej 1967 r. uzupełniono odltryciu 

uczynione w latach poprzednich (1965 - 1966) uzyskując przede 

wszystkim szersze rozpoznanie razplonowania przestrzennego osa

dy. Zagrody wchodzące w jej skład były prawdopodobnie zgrupowane 

w dwóch równoległych szeregach, z których wyższy przytykał bez

pośrednio do stóp wysokiego urwiska skalnego ("falezy 11 ) ogruni

cztljąoego osadę od zachodu. W obu a'zeregach odkryto dotychczas 

łącznie 6 zagród, po których pozostały ślady w postaci reliktów 

budowni kamiennych, przeważnie wieloprzestrzennych, wzniesfonych 

z aurowego kamienia bez zaprawy murarskiej. W dwóch wypndkech 

natrafiono na progi drzwi 1 również w dwóch na klepisko, które 

niegdyś stanowiło podłogę izby. Wszystkie zagrody wydu ją się so ... 

b1e współczesne (XIII-XV w.), aczkolwiek na stanowisku atwier ... 

dzono także ślady m~ło intensywnego osadnictwa z epok wcześniej-

szych. 

Materiał zabytkowy ruoholl'y składa się z kilku kompletnych 

naczy~ i niezbyt licznych fragmentów przeważnie czarni awo-sza ... 

rej ceramiki produkowanej na kole garncarskim (do rzadkich wy

jqtków należą frGgmenty naczy6 polewanych i ma lowanych) t dtt lej 

z przedmiotów żelaznych (gwo ~· dzie t podkowy, noże, sierpki do 

cięcia winorośli, liczne klucze), z niewie l u pr zedmiotów z me

tali kolorowych 1 z 2 monet z XIV w. (znblezionych zapewne na 

złożu wtórnym) oraz ze szczątków zwierz ~ cych (Kosci) i roślin

nych. Te ostatnie w postaci liczn,ych zw~g lorl.). oh ziarniaków zbo

żowych, orzechów laskowYch i frugmentów drewna wystąpiły przede 

wszystkim w intensywnej warstwie pożarowej stwierdz onej we 

wnętrzu budynku (zagrody) II. We~ rstwa ta dosta rczyła z resztą 

przeważającej części ruchomego matiriału zabytko~ ego (o prócz 

rodzajów w.w. znaleziono tu szczątki zwęglonej tk~niny). 



Dla uzyskania pełnego obrazu b~danej oea4y · prace powinny 

być kontynuowane w latach przyszłych. 

G D A ~ S K, Prawe 

(Główne) Miasto 

Zakład Archeologii Wielko.. 

polski i Pomorza IHKM PAN 

w GdatSsku 

Badania prowadzilis dr Andrzej Zbieraki 1 mgr Barbara 

:t.epówna, finansowal o ... Gda6skie Towarzystwo Naukowe. 

Przeprowadzono badania ratownicze przy ul.Chlebnickiej 48, 

na stanowisku 11. W wykopach I-· III, na głęb. l m n.p.m., 

a 4 m od pow. dzisiejszej ulicy, odkryto ślady pracowni szews• 

kiej (50 om gruba warstwa ścinków skóry) oraz fragmenty zabudo

wY drewnianej, prawdopodobnie domu, (dranice i legary). W niżej 

eksplorowanych warstwach, do głęb. 1,80 m poniżej poz. morza 1 

napotkano pojedyńcze bierwiona, cieńsze dyle, kołki pionowo 

wbite oraz faszynę. Warstwę kulturową grubości 2,80 m tworzyła 

torfiasta ziemia z nawozem zwierzęcym, trzciną i wióra mi drzew

nymi. Nieliczny ruchomy materiał archeologiczny stanowi cerami• 

ka pótnośredniówieczna toczona na kole. Są również fragmenty · 

ceramiki późnośredniowiecznej z elementami zdobieD wczesnośred

niowiecznych i jeden fragment ceramiki wczesnośredniowiecznej 

z XII-XIII wieku. Znaleziono także podeszwy butów ze spiczasty

mi nosami, .silnie przewężone w środku. Kości zwierzęce, frag

menty surowca bursztynowego, nożyk żelazny, fragment ozdobnej 

blaszki międzianej - dopełniają inwentarza zaby~kćw. 

W świetlę przeprowadzonych badaD nasuwa -ją się następujące 

wnioski s 
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l/ Najstaraz• osadnictwo na przebadanym odcinku Prawego (Głów

nego) Miasta w Gda~sku zaczęło się w okresie późnośrednio

wiecznym, który w nadmorakich miastach Pomorza, sięga po

czątkami drugiej połowy XIII wieku, 

2/ Fragmentaryczny charakter odkrytego materiału ruchomego, 

narazie nie pozwala na ustalenie ściślejszej · chronologii. 

Najstarsze osadnictwo w.tej części Prawego Miasta, mogło 

mieć także początek dopiero w pierwszej połowie XIV stule-

oia, 

,; Dokonane odkrycia sugerują konieczność przepr~wadzenia dal• 

szych systematycznych bada~ atanowiska oraz rozpatrzenia 

uzyskanych wyników na szerokim tle porównawczym miast nad• 

bałtyckich z XIII-XIV wieku. Jest to szczególnie ważny pos

tulat ze względu na niezakończoną dyskusję o początkach 

osadnictwa w Prawym Mieście w Gdańsku. 

G D A ~ S K, .. Wiałoujśoie Zakład Archeologii Wielko

polaki i Pomorza IHKM P~i w 

Gda~sku i Katedra Historii 

Architektury Polski Foli

techniki Gdańskiej 

Badania prowadził dr Andrzej Zbieraki, finansowała - Foli

technika Gdańska. 

Na stanowisku 12, w wykopie I, przeprowadzono systematycz

ne prace wykopaliskowe wokół dawnej latarni i twierdzy nadmors-

kiej. 



a/. Wieża-latarnia została zbudowana z cegły, o ~miarach 

30 x l~ x 17,5 om, i posadowiona na wysoczy~nie wydmy (480 om 

n.p.m.), leżącej przy ujściu Wiały do morza. Wieżę wzniesiono 

na bardzo płytkim fundamencie kamiennym, grub. 80~100 cm, Dla 

zapewnienia jej należytych warunków statycznych, wydmę, opada

jącą silnie w kierunku morza i Wisły, obudowano brukiem kamien

nym i murem oporowym. Warstwa kulturowa znajduje się w piasku 

morskim i przedzielona jest dwiema warstwami pożarowymi i warst• 

wą gruzu gotyckiego. Znaleziony ruohomw materiał aroheologicz• 

ny składa się z ułamków ceramiki nowożytnej i pó~nośredniowiecz• 

nej {niektóre fragmenty mogą także ~stępować jUŻ w drugiej po

łowie XII w), fragmentów cegieł i dachówek gotyckich, kości 

zwierzęcych, muszli ślimaków morskich oraz Żelaznych gwoździ 1 

okuć. 

b/. Fundamenty fortu carre-twierdzy zostały zbudowane ja~ 

ko jednorazowe założenie, z cegły holenderskiej o wym. 24 x 12 

x 5 om. W czterech odsadzkach sięgały one o(i 375 om n.p,m. do· 

•20 om p.m. W fundamenty została wbudowana studnia. o średnicy 

2ewnętrznej 145 om, a także sklepienie ł~kowe - być może nad 

przejściem do przystani wodnej nad Wisłą. 

Z dotyohozasowyoh bada~ można wyciągnąć następujące wnios-

kił 

l/ Specyfik~ nośności piasku morskiego wydmy, na której 

zbudowano XV-wieczną wieżę-l~tarnię i twierdzę, pozwoliła na 

wykonania płytkiego fundamentu, jednocześnie jednak nakazywała 

zastosowan~e bruków kamiennych 1 muru oporowego dla umocnienia 

wydmy. 

2/ Zastosowanie metody archeologicznej obaliło dotychcza

sowe poglądy badaczy niemieckicha F.Hoeniga, K.Hoburga i 

G.liCShlera, którzy sądzili, że wieniec twierdzy powstał je dno ... 
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cześnie z laterni~~wież~ w 1482 r. Prace wykopaliskowe pozwalaj~ 

datować założenie wiel5oa na połowQ XVI wieku. 

l 
GOLU B D O B R Z Y N Fracownia Archeologiczno

Konserwatoraka FEZ w Warsza-

wie 

Badania prowadził mgr Krzysztof Nowi6ak1, finansował -

WKZ w Bydgoszczy. 

Badan~e miały na celu uchwycenie gotyckich murów 1 zabudo

wal5 przedzamcza znanych ze tródeł ikonograficznych np. planu 

zamku Dahlberga z XVII wieku. Odkryto prawdopodobnie narożnik 

murów obronnych przedzamcza od strony zachodniej oraz fragmenty 

ceglanych gotyckich murów, przypuszczalnie o przeznaczeniu gos

podarczym. 

Licznie wystąpiła ceramika siwa z XIV - XV wielcu, podobna 

do mazowieckiej z tego okresu. Z zabytków metalowych znalezio

no gwo~dzie żelazne i fragmenty okuć. Ponadto duże ilości kaf

li z XIV w. 

W trakcie dalszych badal5 przewiduje się pokrycie terenu 

przedzamcza i zamku wykopami oraz siecią płytkich w1erce6 trak

towanych jako wst~pne rozpoznanie terenu. Projektuje się prze

prowadzenie wykopów przecinającyoh fosę. Na terenie zamku ist

nieje szanse odkrycia śladów grodu wcześniejazego od zamku. 

G O ~ D Z I E N O W E, 

pow. Białobrzegi 

patrz wcieene średniowiecze 



H O R O D Y S K O, 

pow. Chełm 

... -
Muzeum Okręgowe w Lublinie 

Badania prowadził mgr Józef tlusarski, w okresie od l.VII 

do 29.VII, finansowałoi Muzeum Okręgowe w Lublinie . 

Badaniami objęto dwa stanowiska& Stanowisko I- zlokal1~ 

zowane na majdanie grodziska znajdującego się na wzgórzu zwa

nym "Maczuły"• 

Stanowisko I w Wykopy wytyczono w układzie krzyżowym w 

kierunku płn-płd i wech-zach., tak by przecięły owalny majdan 

po dłuższej (95 m.) i krótszej (85 m.) osi • . Miąższość warstwy 

kul turowej wahała się t w zależności od ukształtowa-nia terenu, 

w granicach 25 - 70 cm. Przeprowadzone sondaże nie wykazały na 

majdanie śladów zwartej zabudowy. Licznie występujący material 

ceramiczny i drobne narzędzia żelazhe pozwalają przypuszczać, 

że w pewnych okresach czasu przebywały tu większe grupy ludz

kie (grodzisko regugialne ? ). 

Odrębne interesujące zagadnienie wyłoniło się w północnej 

części majdanu gazie wykop przeciął zachodnią część łagodnego 

kopoowatego wzniesienia. Pojawiły się tam szczątki 6 ·szk1ale• 

tów dziecię cych. Brak wyposażenia nie pozwala wysnuć wn?-osku. 

odnośnie wieku 1 charakteru cmentarzyska. Być może dalsza ba .. 

dania pozwolą wysunąć odpowiednie wnioski. 

Większość wydobytego materiału zabytkowego pozwala datować 

grodzisko na XIII i XIV w. 

W czasie prac w zachodniej części majdanu na terenie dz. 

8 odkryto skarb .kultury strzyżowskiej. W naczyniu szerokootwo

rowym pokrytym ty powym ornamentem sznurowym, przykrytym ozęśM 

Cifł denną innego naczynia znajdował się skarb paciorków fajan ... 



sowyoh w ilości około 1000 sztuk~ Wraz z paciorkami w naczyniu 

dokryto mocno skorodowane wisior i tarczkę mtedzian~. 

Stanowisko II - Przestrze-6 gdzie rozpoczęto badania oto .. 

ozona jest walem tworzącym czworobok o wymiarach ca 30 x 30 m. 

Pierważe działki usytuowano w połowie pochyłości, 7,5 m 

od wału południowego. Dwie ostatnie działki usytuowano przy wa

le północnym. Całość zbadanej powierzchni wyniosła 111 m2• Mi~Ż· 

szość warstwy kulturowej w dział~ch 7 i B sięgała gł. do 60 om. 

W wykopach głównych głębokość dochodziła do 1,2 m. 

W czasie bada~ odkryto trzy ziemianki. W dwóch z nich za

chowały się resztki pieców. W pierwszej jedynie ślad paleniska. 

Przy preparowaniu pierwszego pieca natrafiono na cztery warst~ 

wy powstałe na skutek kolejnych jego reperacj1. Kopula gruszko

wata zachowała się we fragmentach. 
l 

Materiał ceramiczny jak też zabytki z metalu i innych su-

rowców wskazują na współczesność ziemianek z grodziskiem. Do 

wyjaśnienia pozostaje funkcja wału oraz obarakter dalszej 

zabudowy. 

I N O W R O C Ł A W 

JA W O R 

patrz wczesne średniowiacz e 

Konserwator Zabytków Arohec

logicznych we 17rocławiu 

Badania prowadził ·mgr Tadeusz Kaletyn, finansowal ~~ we 

Wrocławiu. 

W kwietniu przeprowadzono dora~ne prace zabezpieczaj~oe 
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na terenie wykopu budowlanego znajduji\Oego eię na placu Wol

ności w pobliżu posesji nr 23 w Jaworze. 

Wizja lokalna ujawniła, że odkryto resztki piwnicy kamien• 

nej. Zachowały się częściowo dwie ścianki z kamienia łupanego, 

ułożonego bez zaprawy, wkopane w calec do głębokości 0
1
5 m. 

Piwnica była posadowiona bezpośrednio na płycie skalnej, znajdu~ 

ji\Cej się na głębokości 3,15 m od obecnego poziomu ulicy. w ob~ 
rębie piwnicy odkryto kilkadziesil\t fragmentów naczy6 średnio

wiecznych (garnki, dzbanki, puchary), datowanych na drugi\ po

łowę XIV w. 

KIELCE - Zamek Pracownia Aroheologiczno-Kon~ 

serwa torska PKZ w Krakowie 

Badania pro\vadzU mgr Teofil D~bowski, w okresie od dnia 

30.VII do dnia 15.XI., finansował WKZ w Kielcach. 

Prace badawcze na Wzgórzu Zamkowym stanowią kontynuację -

bada~ prowadzonych już uprzednio przez PKZ. 

Inwentaryzacja murów i ustalanie chronologii kolejnych 

poziomów użytkowych na terenie Wzgórza Zamkowego mają na celu 

rekonstrukcję· otoczenia XVII - wiecznego pałacu. Założono 

pięć wykopów• cztery- (IV/67, V/67 1 VII/67, IX/67) w ogrodzie 

zamkowym, przy zachodniej partii murów obroDn3ch1 jeden - poza 

obrębem murów (VIII/67). 

Wszędzie osiągnięto calec w postaci łupku, skały lub Że

lazistego piasku nakrytego ilastą glebą. W wykopacha IV/67
1 

V/67 1 VII/67 na gł. 4,5 m, lub w wykopach VIII/67, IĄ/67 na 

2,5 m od powierzchni gruntu. 



W wykopie VIII naa oaloem znaleziono zabytki XIX 1 XX -

wieczne,- w pozostałych, wg wstępnego rozeznania, materiał od 

XVI - XX w. Opracowanie materiala zab~tkowego z wykopów IX/67 

i VII/67 pozwoli wydatować następająoe po sobie kolejne warst

wy grazu 1 gleby. 

W wykopie VII/67 na gł. 2,8 m odkryto fragment mar~ ceg• 

lano-kamiennego, w wykopie IV/67 - przyporę mara obronnego 1 

p.rostopadły do niego niezidentyfikowany mar z vmęką. We wszyst

kich wykopach przy marze zewnętrznym dodarto do dna jego stopy 

fandamentowej tk~1ąoej kilkadziesiąt oent~metrów w calca. 

Spośród zebranych 3600 zabytków rachomych na uwagę zasłu

gują& fragment renesansowej rze~by użytej wtórnie w marze 

szpitala z pocz. XX w. (wykop V/67), 4 monety, w tym jedna 

z pocz. XVI w., kafle i detale architektoniczne z ol~esu XVII
' 

XX w., licz~e fragmenty naczy~ szklanych różnego wieka 1 fajka 

XVII-wieczna. 

Badenia będą kontynuowane w roku przyszłym. 

K L A S Z T O R E K, 

pow.Kwidzy~, wyspa 

"wschodnia" 

K L A S Z T O R E K, 

p6w. Kwidzy~, wyspa 

"zachodnia" st.l . 

patrz wczesne średniowiecze 

Muzeum Archeologiczne 

w Gda"Dska 

Badanie prowad~ila mgr Elżbieta Kaszewska, finansowalas 

PRll' w Kwidzynie. 
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Badaniami wykopaliskowymi objęto stanowieko nr 1, położone 

na wyspie "zachodniej" i stanowisko nr 3 -na sąsiedniej wyspie 

"wschodniej" jeziora Klasztornego. 

Stanowisko nr l jest to grodzisko średniowieczne. z XIII

XIV w., baJane systematycznie od 1965 r. 

W 1967 r. kontynuowano eksplorację jamy nr 1, której częśó 

zbadano w roku•ubiegłym. Dla odkrycia jej pozostałości, zało

żono nowy wykop o wymi.arach 5 x 8 m. łfie objął on jednak za

chodniego kra~oa jamy, który zagłębia się w północno-zachodnią 

śoianę . profilową wykopu. Odkryte dotąd rozmiary jamy wynoszą• 

6,5 x 7,5 głę .b. 2,65 m. W rzucie poziomym ma ona kształt owal

ny a w przekroju piori.owym - prostokątny. 

W wypałnisku wydzielono 12 warstw. Ubiegloroczny odoinek 

wyeksplorowano do warstwy 11, która wcina się 7 atopniami w 

zielonkawą glinę. Stopnie górne układały się wzdłuż jamy, a 

dolne - koncentrycznie .w dwa półkola. Z uwagi na to, iż tego. 

roczną część wyeksplorowano tylko do warstwy 4, warstwę ll w 

ozęśoi pierwszej, pozostawiono do roku następnego, dla zbada. 
. . 

nia jej łącznie, w całości. W oparciu o ceramikę, warstwę 11 

datuje się na okres p6~norzymski, a pozostałe górne - na wiek 

XIV. 

KONIN , patrz okres wpływów 

rzymskich 



K O Z I E G Ł O W Y - zamek, 

pow. Myszków 

Muzeum w Częstoohowie 

Badania prowadz.il mgr Włodzimierz Błaszozyk,w okresie od 

16. V do 5.1II , finansowal WKZ w Katowioach. 

Tegorodzna prace terenowe, b~dące kontynuacją ubiegło

rocznego sondażu miały na celu rozpoznanie wnętrza obiektu, 

zachowanego w formie wzgórka, otoozonego trzema pasmami wałów 

z dobrze czytelnym układem komunikacji wewnętrznej, oblanego 

dookoła wodami strumyka Sarni Stok. Badania z roku 1966 poz~ . 
' 

wolily poznać s~osób wykonania umoonie6 ze\~ętrznych. 

W bieżąoym roku odkryto dalszą partię muru zachodniego 

oraz 1dentycz~ mur w odległości 740 om w kierunku wschoanim. 

Mury wykonane były z różnej wielkości wapiennych kttmieni spo

jonych zaprawą. Od g6ry, podobnie jak i oały obiekt, przykry

te były k1lkudzies1ęoio centymetrową warstwą żółto-brązowo

szarej ziemi z drobnym gruzem kamiennym i zaprawą. W obrębie 

murów zalegała 170 cm miąższości warstwa ciemno-szarej ziemi 

z domieszką gliny z drobnymi kamieniami, fragmentami cegieł 

1 dużą domieszką spalenizny z węgielkami drzewnymi. W połowie 

miąższości warst~~ natrafiono na fragmenty konstrukcji drew

nianej ' z dużą ilością kamieni. Mniej więoej na tej głębokości 

od strony wewnętrznej kończą się licowane partie murów. Poni

żej zalega próchnica kopalna, a pod nią żwirowy calec. Funda

menty murów wchodziły w calec. Układ terenu i przebieg warstw 

wskazuje na istnienie w tym miejscu zachodniego skrzYdła bu

dowli grodowej • 

W wykop~e za murem od strony wschodniej zróżnicowanie 



warstw było znacznie bogatsze. w.yróżniono warstwy związane z 

budowąs zapraw~, glin~, ścinki drewna, piasek, a na najniższym 

poziomie fragmenty drewnianego "pomostu"• W odległości lO m na 

wschód od muru natrafiono na poziom użytkoW,y - dwie warstwy 

bruku kamiennego przedzielone warstwą gruzu ze spalenizną. Za

legały one nieco wyżej, niż zachowana górna cz~ść warstwy ciem• 

no brunatnej w poprzednio badanych partiach oraz górna część 

murów. Bruki te z pewnością wytyczają poziomY wewnętrznego 

dziadzidca Wkomponowanego w skrzydłową budowlę zamkową. 

Z zabytków ruchomych ~dobytych w trakcie eksploracji, 

przewagę stonowi ceramika i gwoździe. Ciekawszym zabytkiem 

jest denarek Kazimierza Jagiellodczyka, znaleziony we wnętrzu 

budowli. W ubiegłym roku w obr~bie międzymurza odkryto skarb 

podobnych ~onet . w ilości oa 80 szt. 

Uzyskany material pozwala datować to stanowieko na XIV/ 

/XV w. 

KRAKOW 

K R A K 0 W - Wawel 

patrz wczesne średniowiecze 

Pa6stwowe Zbiory Sztuki i 

Kierownictwo Odno;nenia Zam

ku Królewskiego na Wawelu 

Badania prowadził doc. dr Andrzej ~aki, finansowałys 

Pa~stwowe Zbiory Sztuki i Kierownictwo Odnowienia Zamku Kró

lewskiego na Wawelu. 

Badania miały głównie charakter ratowniczy i konserwatora-



ki. Prowadzono je w związkll z -licznymi praca.mi blldowlanymi, 

energetycznymi itp. Szczególne nasilenie tych prao miało miejs

ce na dziedzi~cu zewnętrznym, w piwnicach budynku nr 5, przy 

baszcie Złodziejskiej 1 w katedrze. Jedynie w niewielkim zakre

sie kontynuowano badania w rejonie przedromaćakiego kościoła 

(kościół B) oraz prowadzano drobne eksploracje w katedrze 

(w pobliżu grobowca Władysława Łokietka) i na dziedzi~ou arkay 

d owym. 

Ogółem przebadano 1235 m3 nawarstwia~ z czasów od wczeanew 

go średniowiecza do nowożytnych. W trakcie bada~ ujawniono dal

sze relikty drewnianej zabudowy i odoinek wałll obronnego, po

chodzące z okresu wczesnośredniowiecznego, a w katedrze natra

fiono na nowy fragment muru romauskiego. w piwnicach północne

go skrzydła budynku- nr 5 odsłonięto dalszy ciąg XIII-wiecznej 

fosy wykutej w skale, wiążącej się z analogicznym odkryciem 

w pobliżu rotundy NMP, z czasów inkastelizacji górnej części 

wzgórza wawelskiego przez Konrada Mazowieckiego. 

Ponadto odkryto szereg nowych reliktów murów, niekiedy 

nieznanych, poohodzqcych z doby pó~nego średniowiecza, renesan

su i baroku oraz kamienne bruki. Odkrycie te st anowią znaczna 

uzupełnienia materiałów do rekonstrukcji poziomów użytkowych 

i topografii Wawelu w różnych wiekach. Uzupełnieniem ich są 

liczne zabytki ruchomal ułamki naczy~ (korozaga), fragmenty 

płytek ceramicznych z polewą z wczesnego 1 półnago średniowie

cza, przedmioty ceramiczne (grzechotka), :t el~:~zne i kosc i~ ne , 

numizmaty itp., ... pochodzące z warstw średniowiecznych 1 nowo ... 

żytnyoh. 

Na podkreślenie zasługują ba dani<:~ o chur ukterze konser'IVa

torskim, które mają na celu opr acowanie za bezpieczenia Smoczej 



Jamy, Prowadzone były zespołowo z ~działem geologów pod kier~

kiem doo, dra J,Strzeleokiego z l kademii Górniozo-Hatniozej 

w Xrakowie 1 doo, dra A. Woropinowe z Wyższej Szkoły Górnioz.ej 

w L1orowskiej Ostrawie, Do określenia glQbokośoi wyśtQpowEmia 

skały zastosowano metody elektryozno-oporow~ 1 sejam!ozn~, 

~zysk~j~o dane dla· 160 badanych punktów, W ~~pełnieni~, W1kO• 

nano kilkanaście odwiertów dziQki którym poznano charakter wys

tQp~jąoych nawarstwia~. Obie te metody znalazły zastosowanie 

do wyznaczenia zaai~g~ m~rów przedroma6sk1ej budowli sakralnej 

(rotunda 11 :S1 ) 1 potwierdzily jedn~ z alternatyw rekonstr~koyj

nyoh tego obiekt~. Warto dodać, że s~ to pierwsze w Polsce ba

dania tego typ~ w odniesieni~ do arohitekt~y, przy zastosowa• 

ni~ ob~ metod, 

KU R O w, pow, Nowy S~oz Komisja Archeologiozna 

Oddział~ PAN w ~akowie 

Badania prowadziła doo, dr Andrzej ~ak1 (wspólpraoa . . 
Z,Taborowski 1 E.Belt owaka), finansowała Komisja Aroheolog1o2-

na Oddział~ PAN w Krukowie, 

Prace atunewiły kolejny etap bada6 systema tycznych 1 pod

jętych w 1963 r, przez Komisjo Arohe ologiozn~ Oddział~ PAN 

w Krakowie. 

Obi ektami eksploracji były dwa nowo odkryte grodziska a lt•ne 

g6ru Zamkowej • któr e ~j awn1ło dwie fazy osadniozes 11 1\lŻyokil" 

1 średniowiec zną , oraz II • na ~wietym brzeg~ D~a joa (dzie 

nad jeziorem Rożnowskim) gdzie nie znaleziono dotychczas zabyt-
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ków pozwalających na datowanie obiektu. 

Na grodzisku I rozkopano dalszy odoinek majdanu. W obrę

bia dwóoh głównych warstw kulturowych o miąższości kilkunastu 

centymetrów stwierdzono skąpe występowanie drobnych zabytków 

ceramicznych z późnej fazy kultury łużyckiej oraz - nieco licz• 

niejszych niż dotąd - znalezisk z w. XIII - XIV. Znaleziska te 

i poczynione obserwacje potwierdzają wysunięte w latach 1964 -

66 wnioski na temat formy i etapów fortyfi~cji przełomu Dunaj• 

oa. Grodzisko o stosunkowo niewielkiej powierzchni wytypowano 

eksperymentalnie do całkowitego przekopania. 

Na grodzisku II oddalonym o około l km od poprzedniego, 

wykonano prace pomiarowe oraz drobne odkrywki, które ujawniły 

ślady silnego pożaru w pólnocno-zachodniej części obiektu 

{zwęglenie drewnianych elementów konstrukcji i zaczerwienienie 

ziemi) lecz nadal nie przyniosły najmniejszych artefaktów umoż~ 

11w1ającyc.h jego klasyfikację chronologiczną. Hipotetycznie 

grodzisko wiązane jest z kulturą łużycką i stanowi domniemane 

czwarte ogni\VO łaócucha halsztackich {?) miej so obronnych w re

jonie Kurów - Maroinkowice - Białowoda. 

L I P N I C A 

pow. Brzesko 

MUROWANA, Wojewódzki Konserwator Za

bytków w Krakowie 

dl 
Badania prowadzili dr Hanna Pie6kowska 1 doc. ar • .nllj:t'zej 

~a ki, współpraca Z. Ta borowaki, finansował ..VKZ w Krakowi e. 

Praoe miał3 charakter wstępnych rozpozna~. Celem ich była 

lokalizacja 1 rekonst rukcja średniowiecznych murów miejskich 



wra~ z założeniami urbanistycznymi Lipnicy Murowanej, znanych 

jedynie fragmentarycznie z przekazów źródeł pisanych. 

Główny wysiłek badawozy skoncentrował się w trzech punk~ 

tacha przy kościele parafialnym, w miejscu. domniemane.j Bramy 

Kralcowskiej, 1 na rY:nku. Ponadto wykonano kilka mniejszych sond 

dla ściślejszego odtworzenia przebiegu. mu.ru. obronnego. W więk

szości odkrywek uchwycono relikty poszukiwanych murów obron

nych w tym również i Bramy Krakowskiej przy której stwierdzono 

ponadto późniejsze - parokowa - reszty murów z domniemanej za

padni (?). Nie zdołano zlokalizować drugiej bramy miejskiej 

zwanej -sądeclał. 

W licznych wykopach badawczych poczyniono szereg obserwa

cji i ustaleiS związanych ze stratygrafią nawarstwiei1. W niek ... 

tórych partiach osady np. na terenie rynku, po . wewnętrznej stro

nie Bramy Krakowskiej uległy niemal całkowitemu. zniszczeniu. 

starsze warstwy kllltu.rowe na skutek działalności miesz kadoów 

(nowa zabudowa, niwęlacje terenu). W innych. zwłaszcza po zew~ 

nętrznej stronie dawnych obwarowaD, zachowały się najczęściej 

rozbudowane układy warstw czego przykładem są odkrywki przy bra

mie Krakowskiej, gdzie wyróżniono zespoły warstw pochodzące z 

czasów poprzedzających budowę murów (średniowiecze) z okresu 

ich istnienia (średniowiecze - czasy nowożytne) i po ich de~ 

strukoji, co w znacznym atopniu przyczyniło się do uściślenia 

chronologii przemian urbanistycznych L1pnicy. 

Wyniki pierwszej serii tych prac stanowią jednocześnie ba

zę do sprecyzowania planu. badawczego i kierunku dalszych poszu.~ 

kiwad zakrojonych na kilka lat. 
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L I P O W I E C • Zamek, 

pow. Chrzanów 

Pracownia Aroheclogiczno• 

Konserwatorska PKZ w Krakowie 

Badania prowadzi mgr Halina Ginter, finansuje VffiZ w Kra

kowie. 

Od sierpnia b.r. prowadzony jest nadzór przy pracach .ziem

nych, które obejmują teren przedbramia zamku, zamkniętego pierś

cieniem murów. Dotychczasowe obserwacje, wykopów wzdłuż pierś

cienia murów przedbramia, ua~aliły występowanie warstw kulturo

wych od przełomu wieku XIII/XIV do XX. 

Wykopy dostarczyły bardzo dużo ceramiki, kafli, fragmentów 

fajek oraz jedną monetę srebrną. 

Na· omawianym terenie planowane są w latach 1968-69 syste

matyozne badania archeologiczne. 

L U B L I N Czwartek 

Ł A ~ C U T - zespół 

pałacowy 

patrz wczesne średniowiecze 

Muzeum Ziemi Przemyskiej 

....... 

Badania prowadzilia mgr antoni Kunysz 1 Edward Pudełko, 

finansowało Muzeum w Łaóouoie. 

Badania syste matyczne nad fortyfikacją obronną. 

W toku bada~ odkryto relikty budynku bramnego oraz muru 

kurtynowego z XVI/XVII wieku. 



Pozyskano ciekawe materiały dotyczące umoonie6 bastiono

wych. Odsłonięto prawie cały zarys budynku bramnego. Natrafia• 

no na dwa zagadkowe tunele. Od strony płd.-wach. tunel . miał 

przypuszczalnie charakter wycieczkowy. Od zachodniej odkryto 

drugi tunel prowadz~cy od gmachu głównego do budynku bramnego, 

jego przeznaczenie komunikacyjne w,ydaje eię również uzasadnio

ne. Z pozyskanego inwentarza na uwagę zasługująs fragmenty ce

ramiki oraz detale architektoniczne z portalu bramy wjazdowej 

itp. Chronologia XVI • XVII wiek oraz XVIII/XIX w. 

ŁOM~ A Zamek Muzeum Ziemi Łomżyńskiej 

w Łomży 

Badania prowadził mgr Tadeusz ~urowski i ·J.Sobieoh, finan

sowało PRN w Łomży. 

Celem badań było poszukiwanie miejsca po ł oż enia d. zamku, 

ponieważ dokładna lokalizacja nie była dotychczas określona. 

Różni autorzy umieszczali zamek w innym miejscu, na grodzisk~ 

w Starej Łomży, w mieście na Łya&j Górze, koło katedry przy 

ul. Giełozy6skiej, koło kla.sztoru pp. benedyktynek i na terenie 

d. szpitala żydowskiego. 

Z prz~prowadzonych dotąd badaó archeologicznych oraz obser

wacji różnych wykopów wykonywanych dla celów gospodarczych 

wynikało, że zame.k mógł oyć zlokalizowany między gmachem Zawo

dowej Szkoły Za sadniczej 1 ul. Senatorską, a ul. 22 Lipba,, 

d. Dworną. To przypuszczenie potwierdzał napis "miejsce po daw

nym zamka" znajduj~oy się na planie dl a terenów położonych 

wzdłuż rz. Narwi, sporządzony przed 1800 r., następnie zazna-



ozony na przerysie planu Łomży z 1824, budynek murowany przez

naczony do rozbiórki, znajdujący się w odlesłośoi ok. 167 m od 

rynku na ówczesnym zakoóozeniu ul.Senators~~ej, oraz raport 

burmistrza z 1820 r. donoszący, że "Zamku nie ma od dawna"• 

Biorąc to wszystko pod uwagę wytyczono w odległości 167 m 

od Rynku koło ul. Szkolnej wyko~ (1,5 m x 2,5 m). Na gł. 2,5 m 

natrai'iono na róg murowanego budynku. z cegły o wymiarach odpo .. 

wiedających cegle z przełomu. XIV/XV w. 

W drugim wykopie 11 B11 (3,0 m x 5,0 m) na gł. ' 1,5 m pod gru

zem odsłonięto relikty u.~icy istniejqcej w XIX w., poniżej na 

gł. 1,9 m podłogę dębową budynku murowanego, użytkowanego jesz

cze w XVII w. i później. Pod podłogą i w szparach znaleziono kil· 

ka srebrnych monet z 1663 • 1666 r. oraz szeląg Jana Kazimierza. 

Nad podłogą zalegała waratwa spalenizny. 

Wydobyto również zabytki ceramiczne, żelazne, kafle, płyty 

posadzkowe 1 dachówki 1 inne przedmioty zne~jdująoe .się przeważ

nie na wtórnym złożu,w gruzie. 

Podsumowująo można przyjąć, iż natrafiono na ślady dawne• 

go zamku łomżyóskiegó, zbudowanego najwcześniej na przełomie 

XIV/XV w. 

M A L B O R K - Zamek 

$rodkowy 

Muzeum Zamkowe w Malborku 

Badania prowadzilis mgr Maciej Kilaraki 1 mgr ~ieozysłGW 

Haftko, finansowało t.Iuzewn Zamkowe w Malborku. 

Badaniami systematycznymi objęto najniższą kondygnację 

piwnic Pałacu Królewskiego. 
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Celem bada~ jest uchwycenie ciągu murów pierwotnego (XIII~ 

wiecznego) obwarowania Zamku. ~redniego (część murów jeszcze 

czytelna w piwnicach) oraz poznanie w miarę moŻliwości .faz 

rozbudowy pałacu. W wyniku prowadzonych prao odsłonięto naroż~ 

nikXIIl-wiecznej baszty związanej funkcjonalnie ze wspomnianym 

murem. 

Materiał ruchomy przedstawia się bardzo ubogo. Niewielka 

ilość mało charakterystycznych fragmentów ceramiki średniowiecz

nej (XIV • XV w.) i nowoż1t~ej (XVI-XIX w.). 

Kontynuację prao przewiduje się w przyszłym roku. 

M A T Ł A K, 

pow. Suwałki 

M I E C H O C I N, 

pow. Tarnobrzeg 

patrz paleolit i mezolit 

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 

Badania prowadziły mgr Ewa Szarek-Waszkowska, i mgr Teresa 

Szeleta. 

Wykopaltaka prowadzone w Mieohooinie były kontynuacją ba

da6 z lat 1962 i 1966. Potwierdziły one hipotezę, że w Miecho-

cinie znajduje się duża osada garnoareka datowana na schyłek 

XVI i XVII w. Tak samo jak wcześniej badane stanowiska tak i 

stanowiska na działkach Wl. Dybusa i st.Mali boraitiego obf1 towały 

w wielką ilość wybrakowanej malowanej ceramiki po pierwszym wy .. . . 
pale tzw. biskwit. 
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Na obu stanowiskach znajdywano głównie fragmenty mis, nas

tępnie kufle, dzb~ny i kubki. 

Najciekawszym obiektem była odkryta na działce St.Malibors~ 

kiego część denna pieca garncarskiagą ułożone z kamieni i wybra~ 

kowanych kafli. Na kilku kaflach znajdują się wizerunki orłów. 

Osobnym bardzo ciekawym zagadnieniem jest bogate zdobnict

wo miechocióskiej ceramiki. Wśród ogromnej ilości stylizowa

nych motywów roślinnych 1 zwierzęcych występuje także duża 

ilość ceramiki zdobiona motywami geometrycznymi oraz postaciami 

ludzkimi. Na niektórych fragmentach ceramiki występują napisy, 

a nawet objaśnienia namalowanych scen np. obok dwóch ~ ptak6;v 

siedzących na gałązce napis "para szczigłów polnich 11 (para 

szczygłów polnych). Malowidła na ceramice wykonane są z wiel

kim smakiem i precyzją co świadczy o wysokim kunszcie miecho

oió sltich garncarzy. 

Zarówno przebadane wcześniej stanowieka jak 1 odkryte w ro

ku bieżącym świadczą o tym, że w Miechocinie w XVII wieku ist

niał duży ośrodek garncarski produkujący wielk~e ilości cera

miki prawdopodobnie na eksport. 

M I KOL O W o, 

pow. Tychy 

Konserwator · zabytków Archeo

logicznych w Katowioach 

Badania prowadziła mgr Wanda Hrebenda w czerwcu, finanso

wał WKZ w Katowicach oraz Prezydium MRN w Mikołowie. 

Przeprowadzono badania ratownicze na "Kopcu" w Mikolowie. 

Jest to naturalne wzniesienie otoczone od strony południowej 



... 347 .. 

niewielkim strumykiem. Obok "Kopca" znajdował się drugi podob .... 

ny, zniwelowany w XIX wieku w związku z rozbudową miasta. Naj- _ 

prawdopodobniej stanowiły one jedną całość osadniczą o ozym 

świadczyły przedmioty, znane wprawdzie tylko z opisu, znalew 

zione w trakcie rozbierania 11Kopoa"• Badania tegoroczne pozwo

liły stwierdzić, że mamy do ozyniania z osadą obronną, w któ• 

rej prowadzono działalność produkcyjną. ~wiadozą o tym odsło

nięte, na niewielkim odcinku, wały o konstrukcji drewnianej ze 

śladami palenia. 

Wewnątrz osady, przebadanej również fragmentarycznie, na• 

tre:riono na trzy obiekty typu piecowisk, o bliiej nie określo

nej funkcji. W ich pobliżu znajdowala się ogromna ilość potłu~ 

ozonych na~zy~ oraz wyroby z ołowiu i żelaza. Na uwagę zasłua 

guje głowica 11 maozugi 11 ołowianej, grudki przetopionego ołowi~, 

żużel żelazny, noże żelazne, części podkowy, gwo~dzie kowals

kie oraz kamienie z oelowo wyżłobionymi rowkami. Z wyrobów 

glinianych znaleziono tu fr&gment tygla, przęślik, oraz skorupy 

różnych form naczy6 ze znakami garncarskimi na częściach den

nych. 

w~rstwy kulturowe jak i ich zawartość nosiły ślady spa~ 

lenia. 

Ze względu na wstępny charakter bada~ zako6czono je nie 

uzyskawszy pełnego obrazu funkcji stanowiska. Przewidywane na 

szerszą skalę wykopaliska w latach przyszłych mogą wy jaśnić 

ciekawą problematykę tego obiektu, którego chronologia zamyka 

się między XII a XIV wiekiem. 
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N I D Z I C A, Państwowe Zbiory Sztuki 1 

po w. Nowy Targ Kierownictwo Odnowienia 

Zamku na Wawelu 

Badania prowadził doc.dr Andrzej Zaki przy wopółpracy 

L. Lakwaj, finansowane z funduszów Kierownictwa Odnowienia Zam

ku Królewskiego na Wawelu. 

Praoe archeologiczno-architektoniczne na zamku stunowicy 

kontynuację bada6 rozpooz~tych w r. 1963. 

VI roku sprawozdawczym prowadzono badania prz:y odgruzowęmiu 

studni na zamku górnym oraz w ·•·ykopie .A przy sondzie kontrolnej 

XV na stokach południowo-zachodnich. 

Stwierdzono, że zasypanie studni starannie wykutej w ska

le wapiennej nast~piło jednorazowo, nie wcześniej jak w XVIII 

wieku. Całkowi ta głębokość studni wynosi 60,12 m, przy czym 

poziom zwierciadła wody utrzymuje się na gł~b. 59,4 m. Z poś

ród lioz-nyoh zabytków oeramioz~oh, kamiennych, szklanych 1 że

larnych wymienić należy• 2 frag. kafla z wyobrażeni~m rycerza 

w pełnej zbroi, glazurowane płytki posadzkowe, kilkanaście d&-
ł 

tali architektonicznych, mały kilof żelazny oraz 3 kule żelazne. 

Wykop A wykonano w celu odsłonięcia dalszego przebiegu 

muru odkrytego w sondzie xv~ Mur ten biegn~cy po osi N~-SE 

swym północno-zachodnim kra6cem wchodzi pod zewnętrzny, prawdo

podotnie renesansowy mur obronny, pomiędzy zamkiem średnim a 

basztą kapliczną. Stwierdzono, że mur ten o szerokości ok.2 m 

posiada niemal .identyczny wątek z m~ami najstarszej partii 

zamku górnego (1325 r.). W trakcie badań stwierdzono 4 warstwy 

kulturowe. Do chwili przerwania pr.ao eksplorowano warstwę &red-



niowieczn~ (XV w.). Z uzyskanych artefaktów wymienić należy 

dużą ilość ułamków ceramiki z różnych okresów oraz żelazn~ 
ciosłę. 

NOWOGROD 

ŁOM~ Y B S K . I,pow.Łomta 

"Górki" · 

Konserwator Zabytków Archeo

logicznyoh w Białymstoku 

Badania prowadził mgr Tadeusz ~urow~ ki, finansował WKZ 

w Białymstoku. 

Kontynuowano praoe ratownicze na małym, stożkowatym gro

dzisku zwanym "Górki" połoionym na granicy Nowogrodu Łomż~s

kiego i wsi Jankowo-Młodziankowo. 

~akodczono badania ćw. B i przeprowadzono eksploracje na 

ćw. D 34 aru. Odkryto kilka warstw grodziskowych, z których 

najstarsza pochodziła z XIII w., najmłodsza zaś z XIV w. Od

słonięto fundamenty zbudowane z otoczaków kamiennych na glinie, 

które nie należały do najstarszej fazy grodziska. Wykonane pod 

nimi wykopy zniszczyły i przemieszały starsze budowle drewnia

ne. W ćw. D natrafiono na drewni,aną konstrukcję zbliżon~ · wy .. _ 

glądem do tapczanu lub pryczy, częściowo spaloną, z zachowan~ 

polepą pod zwaliskami drewnianego stropu. Wszystkie budynki 

były ustawiane nu godzinę jedenaat~, pod kątem prostym i miały 

podoied ze słupów drewnianych. Piaszczysty kopiec otoozała pa

lisada drewniana średnicy kilkunastu zaledwie metrów, a od 

wschodu, od strony sąsiedniej górki, znaleziono już w ub.r. 

przyczółek moętu zapewne zwodzonego. 

Grodzisko broniło przeprawy na rzeoe ·Narwi (odsuniętej 

obecnie ponad kilometr) łąoząoej go z kuźnio~ średniowiecz~ 
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W warstwach kulturowych znaleziono dużo ceramiki obtacza

nej górą lub całkowicie i młodszej toczonej na kole. Odkryto 

takżel kafle, cegły palcówki w XIV w., poehar z rżniętego 

szkła, paciorek jantarowy, kulkę ołowianą, duże ilości różnych 

groździ, zdobione okucia i płytki z brązu, żelazne groty strzał 

i inne przedmioty funkcjonalnie nieokreślone. 

W spągu średniowiecz~ch warstw kulturowych, a piasku, zng

leziono drobne wyroby krzemienne, tłuk kamienny i ułamki naczy~ 

kultury trzcinieckiej. 

Prowadzenie tu dalszych prac systemem ratowniczym nie wy

daje się konieczne z uwagi na fakt, iż jedynie kopiec był n6~ 

rażony na rozkopywanie przez miejscowych i obcych poszukiwaczy 

złota. 

NOWÓGR0D 

Ł O M ~ Y l 3 KI, pow. Łomia 

Konserwator Zabytków Archeo~ 

logicznych w Białymatoka 

BQdania prowadził mgr Tadeusz ~urowski, J.Sobiech, w lipou, 

finansował WKZ w Białymstoku. 

W r.b. kontynuowano w s z czupłym zakresie ba dania piecowisk 

wapiennikarakich nad Narwią na terenie Muzeum Kurpiowskiego. 

W wykopie długości około 5. m natrariono nu p ozostałości trzech 

piecowisk, jednego z 'XIV w, drugiego z XV w. i tr•zeciego czyn

nego przez cały XVII 1 XVIII w. Nojstarszy piec zawierał w 

swych zwaliskech znaczne ilości gliny i żwirku silnie wypalonego 
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na kolor ozerwony. Wszystkie piecowiska były ażywane wielokrot ... 

nie i każdorazowo po wypale rozbierane, dlategó znajdują się 

w atanie wyniszczenia. Zachowały a.ię ,.tylko stosunkowo drobne 

frugmenty ~nianek wylepiony gliną i wypalonych. Wśród pozosta

łości brył wapiennaoh zwraoają awagę głó~nie fragmenty wapienia 

łąkowego, często z odoiskami łodyg roślin i traw. 

Prace badawcze będą prowadzone nadal w 1968 r. ze względa 

na planowane pomieszczenie tu niektórych przemysłowych elemen

tów akansena, jak& młyna wodnego, kuźnicy, dymarek. Flanowany 

jeŚt również pokaz in situ piecowiska wapiennikarakiego o ile 

natrafi się na bardziej czytelny przykład, który będŻie się na

dawał do ekspozycji. 

N O W O GR <' ·D 

ŁOM Z Y~ SKI, pow. Łomża 
. . 

Pl. Ziemowita 

Konserwator Zabytkćw Archeo• 

logicznych w Białymatoka 

Badania prowadził mgr Tadeusz Zarowski 1 J.Sobieoh, f1nan• 

sował IVZK. 

Przez kilka sezonów na Plaou Ziemowita prowadzono badania 

ratownicze, które doprowadziły do wjkr;yoia stanowiska mezoli

tycznego, grodu funkcjonującego od XII w., zamka z XIII w~ oraz 

murowanego .zamku z XIV w. W r.b. przeprowadzono badania ratow• 

nioze nad skarpą od strony Narwi i głębokiego parowu południo

wego. Badania z lat ubiegłych nie dawały nadziei natrafienia 

na tym terani~ na warstwę osadniczą. Prace wykop~:~ lislcowe ogra

niczono więc do wykopu (3 m x 10 m) potrzebnego pod budowę pa~ 

wilonu dla parku •tnograficznego Muzeum Kurpiowskiego w Nowo• 
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grodzie przebadanego częściowo w 1963 1 1964 r. 

W b.r. w pozostałej części wykopu natrafiono na słabo zrćż

nicowan~ albo przemidszaną warstwę kulturową z XIV - XV w. W 

części południowej odsłonięto fragment jamy lub rowu wypałnisko 

którego stanowiły warstwy, zawierające węgle drzewne, polepę, 

kośoi zwierzęce, ceramikę i zabytki żelazne. Muteriał ten dato

wać może o chronologii sięgającej od 10000-8000 r.p.n.e. do 

XII w n.e. Na 8/9 metrze odkryto pochówek młodzieDca złożonego 

doraźnie w skrzyni nakrytej znaoznie 'ezerszymi drzwiami. Nud 

grobem znaleziono grosz polski z 1828 r., co może wskazy\~ać iż 

pochówek pochodzi z okresu powstania listopadowego r.l831. 

W następnym sezonie postanowiono przebadać odkrytą jamę po 

stronie południowej wykopu. 

N Y S A Muzeum w Nysie 

Badania prov.adził mgr Marian Tondera pr~y v;spółndziale 

mgr Lucyny ·szadkowskiej, mgr Jerzego Romanowa i Halir.y Jurjewiczj 

w okresie od 16 do 29.V. 1 od 27.VIII. do , 2l.IX., finansowało 

mr.z w Opolu. 

Od 1960 roku prowadzone są równoległe z praca~i przedsii

bioratw budowlanych r:... townicze bauania w Nysie. Vi bieŻ'tcym roku. 

objQto nimi śródmieście (ul.Perkowa i ul.Tkacka), gdzie odsło

nięto konstrukcje drewniane a w tym jeden budynel;: rojeszkolny o 

konstrukcji zrębowej i wymiarach 3,5 x 3,5 m, orLz frLgmenty 

narazie bliżej nie określonych budowli. i'/ obr~bie wqom..."l. t.,nych 

obiektów nutrufi ono r.a ceramikę oraz przedmiot;y z drev;ru:l 1 me

tali. 
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Zabytki uzyskane w tegorocznym sezonie wykopaliskowym na

wiązują ściśle do materiału zabezpieczonego w latach poprzed• 

nich. Reprezentują one charakterystyczne formy średniowiecznej 

kultury miejskiej. 

O DR Z Y K O~. pnw. Kroano Zespól BadaD nad Polakim 

~redniowieczem UW 1 PW 1 

Muzeum w Krośnie 

Badania prowadzili dr inż.arch.Maria Brykowaka 1 mgr Józef 

Janowski (wykopaliska w piwnicy zamkowej), okresami od 13.VII. 

do 4. XI., finansowało PPRN 1 WKZ w Rzeszowie. 

W roku 1967 rozpoczęto zamierzone na trzy lata prace, kt6~ 

ryoh głównym celem jest dostarozenie pełnego materiału nauko

wego (rozwarstwienie obiektu), pomiarowego 1 projektowo-koszta-
-rysowego do wy konania w przsszłości trwałego zabezpieczenia 

ruin i uporządkowania najbliższego otoczenia zamku. 

Zamek w Odrzykonj u składa się z czterech części (związanych 

funkcjonalnie w wieku XV-XVII)t zamku górnego, średniego, dolne

go korozy~skiego 1 dolnego odrzyko~skiego. Budowany od przełomu 

wieku XIV/iN do wieku XVII. 

W roku 1967 przygotowano stanowisko do przy s złych, komplelt-· 

sowyoh ba da_~ l wy tyczono sia tkę arową (108 arów), założono 23 

poziomy ni~ela cyjne, wykonano dokumentację fotograficzną objektu 

oraz 70% pOmiaru konserwatorskiego ruin (w skali la50). Ponadto 

.. w rama ch prac odgruzowawczych 1 przygotowa6 do trwałego za

bezpieczenia sklepienia pi~nioy zamku górnego - wyeksplorowano 
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zalegaj~oe w jej wnętrzu warstwy kulturowe. Piwnica zamkowa ma 

· wymiary 7 1 5 x 4 1 25 (w przybliżeniu, gdyż kształt jej jest nie

regularny). 

Miąższość zbadanych warstw wynosi 2,4 m. Zalegaj~ca piwni

cę ziemia składała się z dwóch warstw. Najwyżej zalegała warst

wa rumoszu. Pod nią odsłonięto warstwę ziemi ciemno-szarej. Za

wierała ona drobne ułamki nacz~ glinianych, ułamki naczy6 

szklanych, fragmenty kafli, kilka droQnych przedmiotów z żelaza 

oraz płytki ceglanej posadzki. Chronologia zabytków odsłoniętych 

w wymienionej warstwie jest rozbieżna. Obok nielicznych ułamków 

ceramiki kultury łużyckiej, przypadającej na okres halsztacki(?) 

znaleziono fragmenty naczy~ z ko6ca XII i z XIII wieku, dUŻ~ 
j 

ilość ceramiki z XIV i XV wieku oraz ułamki naczy6 szklanych 

z wieku XVJI • 

Plytki posadzkowe i fragmenty kafli pochodzą z XVI i XVII 

wieku. Jednocześnie należy dodać, że na częściowo odsłoniętym 

dnie piwnicy, stanowiącym calec zalegał rumosz, przypadający na 

wiek XVII. 

Jak się wi~c wydaje piwnica na górnym zamku odrzyko:skim 

zasypana była w wieku XVII. Ziemię do zasypywania piwnicy brano 

częściowo z dziedzióca zamku dolnego, na którym podozaa bada6 

prowadzonych w 1956 r. natrafiono na ślady osady kultury łu

życkiej. 

P Ł O CK Zakład Archeologii Wczesno

średniowiecznej IHKM P~N 

Badania prowadziła doo.dr Włodzimierz Szafra6ski, finanso

wał IHKM PAN. 
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Badania przeprowadzono w dzielnicy staromiejskiej na za

pleczu ratusza. Doprowadziły one do odkrycia na glębokośoi 3 m 

XIV-wiecznej parceli miejskiej na powierzchni pólarowaj gotyc ... 

kiego miasta zbudowanego przez Kazimierza Wielkiego. 

Uchwycono poszczególne elementy skladaj~ce się na całość 

parceli, a mianowiciel kwadratowy, o boku zaledwie 3-metrowym 

budynek mieszkalny z towarzyszącym mu budyneczkiem ~ospodarczym 

ustawionym przy niewielkim podwóreczku. Zaobserwowano ślad so
lidnego opłotowania posesji, które pojawiło się dopiero w XV 

stuleciu. Dość dobrze zachowany ostatni wieniec zrębu domu ujaw

nił technikę węglowych zaciosów "na obłap", a ustawione dookol

nym rządkiem kołki wskazały na plecionkową budowę ścianek kleoi 

gospodarczej, pełniącej zapewne funkcję śpiohlerzyka. Zarówno 

domostwo, jak i stodółka oraz podwórko posiadały tok gliniany. 

Zawartość warstwy kulturowej wewnątrz domu (odizolowanej 

w pionie stratygraficznym od XV-wiecznego poziomu warstwą kle

piska) zdradziło profesję jego mieszka~ca, którym okazał si~ 

szewc. Odkryto wielką ilość kawał~w skóry, wśród których wys

tąpiłys frugmenty bucików damskich z wydłużonymi gotyckimi no• 

sami, pantofli dziecięcych i męskich butów, liczne zrzynki skóM 

ry, oraz spleciona z rzemienia pętelka, zapięcie do kożucha, 

wytwór rymarsko-kuśnierski. Ponadto znaleziono zespól narzędzi 

pracy 1 dwa ,szydła, żelazne 1 kościane oraz br~zowy naparstek. 

Na uwag~ zasługuje koncentracja wymienionych przedmiotów we 

wschodnim rogu · izby na niewątpliwymmiejscu pracy rzemieślnika, 

gdzie natknięto się na szczątku odwróconego do góry dnem garnka 

obok kamienia o płaskiej, . gładkiej po.wierzchni kształtu kostki 

sześciennej. 

Polowa analiza: znalezionego w domu szewca materił:!łu cera-
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micznego, wśród którego występuj~ czernione skorupy siwaków z 

charakterystyczD3m wybłyszczeniem powierzchni w różne wzory, 

jak również z~aleziona w <;arstwie ' cegła-palcówka o typowych wy

miarach, wskazuj~ na pojawienie się domostwa 1 jego 1stnienie 

w 2. połowie XIV wieku. 

Stwierdzenie lokalizacji XIV-wiecznej pracowni szewskiej 

na jałowym calcu, zamyka szereg identycznych .obserwacji zebra

nych w ci~gu kilku lat w rejonie starego miasta i wynikaj~c~ z 

nich konkluzją, że założone tu przez Kazimierza Wielkiego XiV• 

wieczne miasto powstało "na surowym korzeniu", że kolebka tysi~c· 

letniegc miasta ogranicza · się głównie do odkrytego na \7zg6rzu 

Tumskim podgrodzia z X wieku i - sprawa najistotniejsza - że 

przestrzenny rozwój miasta szedł w kierunku pólnocno-zachodnim 

zgodnie z biegiem Wisły t a nie na odwrót t jok to niekiedy augero• 

wano. Tak więc kolosalna inwestycja urbanietyczna Kazimierza 

Wielkiego zako6czyłaby póltysiącletni proces ksztaltowani8 i 

rozrastania się przestrzennego miąeta Płooka od wozeenośrednio~ 

wiecznych zal~żków w rejonie grodu i katedry po nowoczesny wte ... 

dyt rozległy organizm miejski opasany solidnym murem cegl anym. 

P Ł O T Y, 

pow. Gryfice 

Pracownia Aroheologiczno

Konserwetorska PKZ w szcze

cinie 

.Badania prowadził mgr Ryszard Rcgoszt fin6osowal - WKZ 

w Szczecinie. 
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Przeprowadzono prace archeologiczne na majdanie zamkowym. 

Celem bada6 było stwierdzenie ciągłości osadniczej na wzniesie~ 
nia zamkowym, jak też ustalenie powiąza~ chronologicznych ar ... 

chitektury z warstwami kultarowymi. Dwa wykopy archeologiczne 

o wymiar~ch 7,5 x 3 oraz 6 x 5 m. usytuowano na osi północ-po

łudnie, przy czym wykop I przylegał połową swej długości do ka

miennego muru fundamentowego wieży, zaś wykop II dochodził w 
' ..... 

swej północnej części d.o lica wewnętrznego kamiennego muru ob

wodowego. Uzyskano przekrój poprzeczny zachodniej częśoi wzgó ... 
rza zamkowego. 

Wykop I eksplorowany do piaszcżystego calca zalegającego 

na gł.o. 4,5 m. Od poziomu dziedzi~ca, po~wolił na zbadanie 

22 warstw ąsadniczych przylegaj4cych do kamiennego lica zew

nętrznego wieży. Fundament wieży posadowiony w· oalou przy kryty 

był częściowo 22 warstwą typowo bactowlaną, powyżej której ko

lejne poziomy osadnicze miały charakter XIII i XIV wieczny, wy

ka zając ciągłość aż do wieku XVI, XVII i późniejszych. Szczegól

nie czytelne były kolejne poziomy zaznaczone pożarami oraz fa ... 

zami przebadewy zamku. 

W wykopie II oraz północnej części wykopu _I stwierdzono za

ledwie 12 poziomów o podobnej rozpiętości chronologicznej. Na 

uwagę zasługuje też fakt zastosowania niwelacji terenu przed 

. budową, zwłaszcza w obniżającej się części północnej wzniesie

nia, na którą nawieziono warstwę sypkiego_ torfu dochodzącego 

miejscami do o. l m grubości. Podkład niwelacyjny uzyskano za

pe~ne w trakcie pogłębi~nia fosy istniejącej częściowo do dnia 

dzisiejszego wokół wzgórza zamkowego, która w dalszym swym eta

pie połączona .była z ·natura lnym zakolem rzeki Regi. Fakt stwier

dzenia czytelnego wykopa, w warstwie niwelacyjnej torfu P.Od 
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fundament obwodowego muru, obsuniętego dzisiaj w kierunku fosy 

pozwala wnioskować, że został on zbudowany w nieco pć~niejszym 

czasie niż wieża 1 główne skrzydło zamku. Niemniej różnice chro• 

nologiczne są tak nikłe, że w świetle zebranego materiału nie 

da się ich bliżej określić, 

Najcenniejszym wynikiem bada~ było . uzyskanie m&teriałów 

potwierdzających ~rćdła pisane dotyczące powstania i zabudowy 

architektonicznej zamku przypadającej na II pol• wieku XIII. 

Fakt uzyskania idealnie zachowanej stratygrafii obiektu typowo 

średniowiecznego na Pomorzu Zachodnim ma również poważne znacze-

nie. 

P R Z E M Y $ L patrz wczesne średniowieoae 

P R Z ·E M Y t L ~ ·Rynek Muzeum Ziemi Przemyskiej 

Badania prowadził mgr Antoni Kuny~z, finansowal V~ w 

Rzeszowie. 

Badania miały charakter ratowniczy, gdyż wykopy obejmowały 

tylko partie przy fundamentach. Prace ziemne wykonywane były 

sprzętem zmechanizowanym. 

W wyniku bada~ udało się uchwycić stratygrafię w rejonie 

dawnego placu targowego, oraz jego przypuszczalną za budowę w 

pierzei północnej (od strony Sanu), Pozyskano cenne materiały 

odnośnie zabudowy rynku w XV • XVI wieku, poprzez odsłonięcie 

i wykonanie dokumentacji kamiennych budynków m~ szkalnych z kod~ 
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oa XV wieku. 

Fonadto w wyniku bada~ odkryto kilka jam z dawnej zabudo~ 

wy, jeden zagadkowy pieo (garncarski ?), kopulaa~, wielk~ 

ilo~ć ceramiki zdobionej Żłobkami poziomymi, grzechotkę z pole

w~, ornamentowaną, monety z XVI wieku, kafle itp. 

PUŁTUSK Konserwator Zabytków Aroheo~ 

logicznych woj.warszawskiego 

Badania prowadziła mgr Olga Lipinska, finansował- WKZ 

w Warszawie. 

Prace ratownicze związane były z robotami kanalizacyjnymi 

na rynku w Fułtusku. Nie stwierdzono istnienia warstw starszych 

niż XVI-wieczne. 

RAWA MAZOWIECKA Muzeum Ziemi Rawskiej w Ra~ 

wie Mazowieckiej 

Badania prowadził mgr Jerzy Augustyniak, w okresie od 

26.VI- 2l.VII, finansował- Y~ w Łodzi. 

W pracach tegoroczny ch, będąoyoh kontynuacją bada~ z lat 

poprzednic,\1, skierowano uwagę na bramę wjazdową oraz południo

wo-wschodni narożnik murów. Odsł onięte fr~gmenty fundamentów 

wieży bramnej wsk~ zują, ~e pierwsza jej ozęść, wysunięta przed 

mury obronne była przedbrewiem-na tomiast włueo1wa brama, wraz 
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z urządzeniami, które wymienia lustracja z 1552 r. mieściła się 

w drugiej części, wtopionej w mury. Szerokość otworu bramnego 

2,82 m. Z zachowanych fragmentów muru nie można wnioskować 

o wysokości wieży bramnej. Przekazy pisane sugeruj~ 2 lub ' 

kondygnacjow~ wysokość. 

Całe założenie bramne wykazuje charakterys~yczne skrzywie

nie w stosunku do lica murów. Jest to jedyny wypadek na terenie 

zamku. Wszystkie pozostałe skrzyżowania odcinków murów zachow~ 

j~ kąt prosty. W południowo-wschodnim narożniku murów obronnych 

odkryto fundamenty wieży o wym. 9,5 m x 12,5 m. Jest to wieża 

"od zakonników" wspominana w lustracji z 1552 r. 

z zabytków ruchowych mnaleziono liczne ułamki ceramiki 

średniowiecznej, okucia żelazne, noże, klucze. Na terenie 

bramy - dwie ostrogi. 

Brama w zamku rewskfm będzie badana jeszcze w przyszłylll 

roku. W tymże 1968 roku ~racownia Konserwacji Zabytków w Łodzi 

przystąpi do realizacji projektu rekonstrukcji murów obronnycn 

zamku. Po wyjaśnieniu pozostałych problemów, prawdopodobnie i 

brama zostanie zrekonstruowana. 

RAD O M 

R Y T R O, 

pow. Nowy Sącz 

patrz wczesne śreaniowieoze 

Komisja Archeologiczne Od- . 

działu PAN i Wojewódzki Kon

serwator Zabytków w Krakowie 

Badania prowadzili doc.dr A.Zaki i mgr J.Cholew16ska, fi-
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PAN w Krakowie. 

Prace miały charakter systematycznych bada~ konserwatora• 

kich (kontynaacja eksploracji archeologicznej, poprzedzającej 

zabezpieczenie murów i aporz~dkowanie wnętrza) zamczyska śred

niowiecznego, wzniesionego z ko6oem w.XIII. 

Badania objęły zachodnią część dziadzidca zamkowego, dopro

wadzając do ujawnienia murów części mieszkalnej dawnego zamku, 

których przebieg jest nieco inny niż nu planie S.Morawskiego 

z ko~ca w.~x. W zespole stratygraficznym wyróżniono 4 główne 

warstwy kulturowe. Ostatni poziom użytkowy, pochodzący z oza~ 

sów nowożytnych, przyjęto jako ostateczny przy obecnych pracach 

porządkowych i zabezpieozającyoh na zamka. Na jego wysokości 

uformowano nową nawierzchnię po likwidacji wykopów. 

Wśród licznych znalezisk na uwagę zasługają zespoły cera

miki i żelaz z w. XIII • XIV. W świetle dotychczasowych badad 

wydaje się, że Rytro było najstarszym zamkiem małopolskim z 

okrągłą wieżą. 

S A I N T J E A N L E 

F R O I D, 'dep.Aveyron, 

Francja 

S A N D O M I E R Z - rynek 

1 przyległe aiice 

patrz wczesne średniowiecze 

IHKM P.AN 



Badania prowadlila mgr Kligia G~eeowaka, finansowal -

WJCZ w Kieloaoh. 

Prace ratownicze wykazal7 brak warstw wozean~redniow1eoz4 

nyoh i wcześniejszych. Występuje nagminnie material zabytkowy 

średniowieczny i nowożytny. 

S A N D O M I E R Z • 

Su.fragan6wka 

s O ~ I E ~ • Zamczysko 

pow. Lesko 

patrz wczesne średniewieoze 

Muzeum Budownictwa Ludowego 

w Sanoku 

Badania prowadzili mgr inż.Tadeusz ~urowski ~ mgr K.Gaw~ 

dzik, finansowało MBL w Sanoku. 

W r.b. kontynuowano badania i roboty konserwatorskie, zam• 

ozyska Sobie'6. 

W wykopie 3 x 12 m poprowadzonym stycznie do wykopu z 

1966 r. stwierdzono niwelacyjne ścięcie terenu garbu w k.XIV w. 

1 przerzucenie warstw grodziskowych na inne miejsce. W szczeli• 

nach skal fliszowych odkryto kilka starszych zabytków. Na wy• 

równanej powierzchni SP!\gU wyróżnionó 2 doły na wapno, miejaoe 

składowania cegły, kamienia i piasku w k.XIV w., na to nasunię

ty był gruz budowlany, a dziedziniec wyłożono kamieniem. Naraa~ 

taj!\Oa wyżej waratwa kulturowa zawierała liczne zabytki z IV w. 

Znaleziono misy, talerze, dzbanki 1 dzbany, garnki i inne. 



Z oiekawazyoh zabytków wymienić nalety oatrogę . s bodtoem 

8-kolozyetym, strzemię, wędzidło, kilka bełtów do kuszy, kłód

kę, różne okucia, gwotdzie, haczyk do łowienia ryb, armatni' 

kulę kamienn,, parę przedmiotów ze szkła i in. 

Uzupełniono też wiadomości z zakresu zabudowy wzgórza. 

Odsłonięto murowan~ z kamienia przybudówkę do baszty ustawie. 

n~ prostopadle do muru obwodowego. Na jej sp{\gu odkryto misę 

i dzban, kośoi, resztki silnych drzwi dębowych okutych żela~ 

zem 1 spalonych. Jest tQ zapewne więzienie zamkowe, gdyż pod 

baszt~ nie było na to miejsca. Od strony dziedzi~ca odkryto 

pryzmę kamieni pochodzących z rozbiórki zamku po 1474 r. w os

lu niezrealizowanej odbudowy obiektu. W prytmie było kilka 

ciosów profilowanych 1 ostrołukowy portal wczesnogotycki. Na 

tych warstwach spoczywał gruz rozpadaj~cyoh się w ci~gu 5 wie• 

k6w murów. 

W ramach robót konserwatorskich wyremontowano nadproża 

i sklepienia 3 okien. Portalu i oioeów nie wmurowano mimo 

znanej ioh lokalizacji. Obiekt byl tłumnie zwiedzany przez tu• 

rystów, którzy żądali odbudowy i ekspozycji obiektu pięknie 

położonego u stóp Bieszczad. Do tego oelu nadaje się jedynie 

baszta. Mary zamku należy naprawić tam, gdzie grożą rozpadem 

1 utrzymywać jako trwał~ ruinę. 

S I E R A D Z Muzeum Ziemi Sieradzkiej 

w Sieradzu 

Badania prowadziła mgr Anna Kufel-Dzierzgowska, finan

sowało - Muzeum w Sieradzu. 
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We wrześniu rozpoozQto systeMatyczne badania wykopalisko~ 

we grodu i zamku w Sieradzu (stanowisko l). Obiekty te znajdu• 

ją siQ na wzgórzu, w widłach rzek ~egliny i Warty a datowane 

eą od poł. XI w. do pol. XVIII w. 

W wyniku prac wykopaliskowych odsłonięto część eeglanego 

stropu piwnicy renesansowej, fragment niewielkiego budynku 

drewnianego z XIV lub XV wieku i szczątki wczesnośredniowieoz• 

nych obwarowa~ drewniano-ziemnych. 
l 

Z lu~nych zabytkÓw na uwagę zasługują liczne ułaMki kat. 

li renesansowych, zdobionych ornamentem wytłaczanym 1 pokrytych 

wielobarwną polewą. Wśród ornamentów przeważają stylizowane mo. 

tywy roślinne i geometryczne. Występuje jednak również orna• 

ment figuralny (np. karel z tarczownikiem). Prymitywna techni· 

ka wykonania kafli oraz motywy zdobnie~~ nie znane w innych 

ośrodkach, wskazują na produkcję miejscową. ~ 
/ 

Prace wykopaliskowe zaplanowane są na kilka lat. 

S ~ A Ł A, pow. Strzelin Konserwator Zabytków Archeo

logicznych we Wrocławiu 

Badania prowadziła mgr Danuta Wojciechowska, finansowal 

WZK we Wrocławiu. 

$redniow1eczne grodzisko w Skale położone jest w odleg

łości ok. 150 m w kierunku zachodnim od zabudowa6 PGR-u Skała. 

Jest to niewielkie wzniesienie o nieregularnym kształcie; 

średnioach 70 x .60 m i wysokości l m, W środkowej części obiek

tu znajduje się nieduże zagłębienie o ' jrednicy około 20 m i 



i głębokości około 1,5 m, natomiast w części póinocno-wachod

niej występuje wzniesienie o średnicy 23 m 1 wys. 4 m. Zbocza 
' 

jego opadają łagodnie w dół. Na samym skra'ju obiektu, w częś ... 

oi północno-weohodniej widoczne jest skupisko kamieni. Folud

niową część obiektu przecina droga prowadząca do zabudowa~ 

PGR-u Skała. Grodzisko słabo wyodrębnia eię w terenie, jedy

nie od strony zachodniej widać jego krawędzie ~ratnie. Obiekt 

porośnięty jest krzewami i otoczony polami uprawnymi. 

Przeprowadzone tu badania wereyrikacyjno-sondażowe nie 

dały rezultatów, warstwy kulturowej nie uchwycono. 

S Ł U P S K - (Młyn) 

S O B O L E W O ~ 

S I E R A D Z E, pow. Bochnia 

patrz wczesne średniowiecze 

Muzeum ~up Krakowekich 

w Wieliczce 

Eadania prowadził Kazimierz Reguła, w m-cu lipcu, finan

sowało Muzeum ~up Krakowskich. 

Badania wykopaliskowe przeprowadzono na grodzisku wczes

nośredniowiecznym, miały na celu określenie chronologii grodu 

1 funkcji j a ką sprawował. Obiekt ten usytuowany na szczycie 

niewielkiego wzgórza wznoszącego się nad rzeką Stradomką na

leży do typu małych grodzisk stożkowatych. Częściowo zniszczo

ny jest przez kamieniołom, tak że obecne plateau grodziska 

wynosi 210 m2• 
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Badania skoncentrowano głównie na majdanie gdzie przebad&-
. 2 

no obszar o pow. 33 m • W trzech założonych wykopach pod cien-

ką powłoką próchnicy pojawiła się od 16-20 om grub. warstewka 

przypalonej ziemi koloru oegl&stego. Wystąpiła ona głóv.nie przy 

krawędzi majdanu grodziska nie stwierdzono jej natomicet w 

części środkowej. Warstwa ta zawierała duże ilości polepy, węg~ 

li drzewnych, a także sporo ceramiki, którą podzielić można 

na dwie grupy s 

a/ ceramika etaraza toczona na kole bez polewy 

b/ ceramika młodsza toczona na kole z polewą. 

Z najciekawszych zabytków ceramicznych należy wymienić 

fragmenty brzegów naozy~ o krawęd~iach rozwiniętych, ułamki 

brzuśców zdobionych poziomymi linjami rytymi i falistymi, 

części den ~ w tym jeden ze znakiem garncarskim. 

Przeprowadzono również przekop przez stok, "fosę" 1 wał 

grodziska. Wykazał on zupełny brak warstwy kulturowej t która 

została zmyta i obsunęła się po stromym stoku wzgórz~. Zachowa

na warstwa kulturowa, z ceramiką jako jedynym datownikiem poz

wala wyznaczyć prowizorycznie ramy chronologiczne naszego 

obiektu na koniec XIII 1 początek XIV w. Badane grodzisko z 

racji małych rozmiarów spełniać mogło jedynie rolę faktorii 

stanicy, która w XV w. uległa ~ożarowi 1 nie została już nigdy 

odbudowana. 

S O O H A C Z E W Konserwator Zabytków Archeo

logicznych woj.warszawekiego 

Badania prowadził mgr Steran vroyda, finansował \'IK.Z w 
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Warszawie. 

Przeprowadzono małe prace w miejsca odkrycia stadni drew• 

nianej zniszczonej prawie cułkowicie przy pracach kanalizacyj~ 

nych. Materiał ceramiczny dataje obiekt na wiek XV. 

S T A R E DRAWSKO 

S T A R G A R D - Stare Miasto 

patrz wczesne średniowiecze 

Mazeam Pomorza Zachodniego 

w Szczecinie 

Badania prowadził mgr Ryszard Rogosz, M.Grzęda, w okre

sie od dn. 7-27.VII., finansowało P.P.R.N. w Stargardzie. 

Od kilku lat prowadzi się na terenie Starego Miasta ba

danja archeologiczne, głównie ratownicze. W roku bieżęcym 

prowadzono badania nad brzegiem Małej lny. W czasie regulacji 

rzeki ujawnione zostały drewniane umocnienia nabrzeża. Celem 

poznania techniki i konstrukcji umocnień oraz ewentualnego wy

jaśnienia ich chronologii przeprowadzono badania sondażowe 

nad wschodnim brzegiem Małej lny. 

W trakcie badać odkryto konstrukcje drewniane o przekro

ju czworokątnym służące do umocnienia nabrzeża. Fragment ko. 

listego ogrodzenia z dranic w dolnej części zaciosanych oraa 

ceramikę, którą można datować na XIV, XV i XVI w. Bad~nia wy

kazały, że Mała Ina była ważną arterią wodną w średniowieozu 

i że koryto rzeki w stosunku do dzisiejszego było szersze. 
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Dla ustalenia przebiegu brzegu lny należałoby przeprowa

dzić badania na drugim brzegu. Uchwycenie nikłych śladów osad

nictwa na badanym terenie wymaga także dalszych bada~, które 

ze względu na rozbudowę miasta mależal~by przeprowadzić w na j

bliższym czasie. 

~ W I E O I N O, pow. Puok 

. 

Zakład Archeologii ~rednio

wieczne~ Uniwersytetu Łódz

kiego 

Badania prowadził mgr Andrzej Nowakowski przy udziale mgr 

M.Gloska, finansowal - Uniwersytet Łódzki. 

W oparciu o ~ródla pisane, przeprowadzono systematyczne 

badania brzegu jeziora Radeoznioa, poszukując obozu krzyżao-

kiego 1 śladów bitwy polsko-krzyżackiej z 1462 r. Wynik badad 

- negatywny • 

. SWIDWIN Pracownia Archeologiczno

Konserwatorska PKZ w Szoze

oinie 

Badania prowadził mgr Ryszard Rogosz, finansowal WKZ 

w Koszalinie. 

Przeprowadzone badania ratunkowe na zamku podyktowane by- . 

ly koniecznością nadzorowania prao ziemnych prowadzonych w 
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północnej i wschodniej części zewnę trznej zamku. 

Wy kop ziemny z przeznaczeniem na osadnik o wymiarach 6 x 

4 m, już na pocz~tku prac dostarczył rewelacyjnego materiału · 

w postaci odkrytego lica kamiennego muru wraz z przylegającymi 

warstwami kulturowymi. Fakt zarysowania się muru obronnego w 

odległości 6 m od l inii znanych i istniej4cych ruurów obronnych, 

potwierdzony następnie w wykopie kanalizacyjnym przy głó~nej 

bra mie wjazdov;ej, usytuow~:mej tuż przy wieży, wyda je się być 

niesp9tykanym na :Pomorzu Zachodnim. 

l?odwójna , nie zależna od siebie linia murów podkreśla zde

cydowanie obronny char <ll~ ter obiektu, położonego na zakolu, a 

uprzednio na wyspie rzeki Ragi. Material ruchomy, reprezento

wany bogato przez uła mki i całe naczynia, jak też liczny ma

teri ał kostny, pozwala na usta l enie przybliżonej chronologii 

budowy wspomnianych fortyfikacji. Utrudnieniem· w wyciqgnięciu 

właś ciwych wnio sków jest fakt braku fachowego nadzoru archeolo

gicznego jUŻ we wstępne j r a zie prac ziemnych. Nie mniej w opa r~ 

ciu o sondażowe badania J. Kruppego, prowadzone w latoch uprzed ... 

nich, j ak też w "yniku s yostrzeżeń · poczynionych obecnie, można 

stwierdzić, że zabudowa objęła teren nie zamieszkały uprzednio. 

Występowani e mat eriału ceramicznego wył:ącznie stalowoszarego 

i to już w n~jnizszych poziomach osbdniczych pozwala datować 

je na wiele XIII, XIV i na stępne. 

Odkryta fragmentarycznie linia murów, głównie w oparciu 

na boga tej zawó rt ości ma teriałowej wa rstwy kul turo·;;e pr zylega

jących do niej przypusz c zać na leży, że powstała nie później, 

j ak w wi eku XI V bądź w pierVIszej połowie XV wieku. :Pewną chro

nologię budowy zewnę trznej linii murów obronnych j a k też 

wa rstw z~l ego j ~ cych w tzw. mi ędzy-murzu będzie można us t~ lić 

dopiero w v.yniku systema tycznych prao archeologicznych plflno-



wanyoh w· roku 1968. 

SZCZECIN 
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Zamek Pracownia Archeologiczno~ 

Konserwatorska w Szczecinie 

Badania prowadził mgr Eugeniusz Cnotliwy, finansowała

Dyrekcja Inwestycji MiejskicĄ w Szczecinie. 

W związku z odbudową zamku zaszła potrzeba odsłonięola i 

przebadania reliktów arohi telctury w południowej części dzie .. 

dzi~oa, powiązanie 1oh. z warstwami osadniczy mi oraz rozpozna

nie starszych nawarstwiet1 kulturowych. Dla realizacji tych Ce

lów założono wykop o ~miarach 5 x 20 m. W bieżącym sezonie wy

kopaliskowym eksplorowano tylko część {ćwiartki A1 C) wykopu 

celem rozpoznania atratygra~ii. 

Pod XVI- wiecznym brukiem dziedzińca natknięto się na mur 

obronny z XIV wieku i na przylegające doń budowle pó źniejsze. 

W ćwiartce A na gł. 0,5 m poniżej bruku dzi edzióca wyatl:lpiły 

warstwy osadnicze w XIII/XIV wieku, które (II a, II b, 1 II o) 

zawierały ceramikę stalowo-szarą i d użo kości zwierz~ cych • 

Warstwy te~ zwłaszcza II a, były związane z bud o~ni ctwem muro

wanym, być może z budową muru obronnego przebie gu j 4cego po 

osi N-S zawieraly bowiem odłamki cegły i grudki za prawy. 

Warstwy III i IV (próclmioa z mierzwą) charakteryzowały się 

wyłącznie materiałem z ko6ca XII wieku. Pod nimi wy s tąpiły 

szczątki konstrukcji drewnianych szerokiej ulicy, biegnqcej po 

osi N-S. Niżej z a legały kons t r ukcje domów. 

O!ikr~· cie ulicy na spągu warstwy IV i na stropie I/VI ma, 
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jak się wydaje duże znaczenie dla wyjaśnienia dziejów zamku. 

Y/skazuje, że około połowy XII-wieku w rozplanowaniu osady zasz

ły znaczne zmiany, które utrwaliły s-ię i eą czytelne w re lik

tac~ czternos~owiecznych. Wtedy to od wschodniej strony drogi 

powstał mur obronny zamku. 

Tuż pod ulicą zolegała gruba warstwa spalenizny (v} - zwią• 

zana z pożarem. Pod ni~, w warstwie VI, wystąpiły bardzo słaM 
l 

bo zachowane konstrukcje domów plecionkowyoho Warstwę, związa-

ną z tym poziomem osadniczym cechowała znikoma ilość zabytków. 

W warstwach VII i VIII wystąP.iłY konetr~oje . domów zrębowych. 

Znaleziona w nioh oerc.mika pozwala datować _ten poziom na. ko

niec XI lub początek- XII wieku. 

Badania tegoroczne dostarczyły duże ~lości ceramiki, koś

ci zwierzęcych, łusek 1 kości rybich, oraz_· próbek botanicznych. 
. . . 

Z zabytków na specjalną uwagę zasługuje ażurowa ozdoba odlana 

z cyny lub oło~iu, której oen,~ralnym punktem jes·t s_tylizowany 

ptak z rozpostartymi skrzydłami. Poza tym znaleziono paciorki 

szklane, bursztynowe, przedmioty żelazne , 1 drewniane. 

T A R N e W - Góra św.Marcina Konserwator Zabytków w Kra

kowie, Towa~zystwo Opieki 

nad Zabytkami w Tarnowie 

Badania prowadzilis doo.dr Andrzej ~aki 1 M.Grylowa, 

finansowały - rrKZ w Krakowie 1 Tow. Opieki nad Zabytkami . 

w Tarnowte. 

Prace były kontynuacją badań stacjonarnych nad średnio

wieczny m Tarnowem, podjvtych w r.l960. Skupiły się na 'schod-
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niej, wę~szej części za mczyska w Tarnowie (zwanego dziś Górą 

św.Marcina), kryjącej ruiny średniowiecznego zamku Spytka z 

Melsztyna oraz relikty i'orty1'ik~:.cji nowożytnych. 

W obrębie górnej cz~ści tzw. zumku wysokiego, zbadano 

fragmenty nie przekopanych w latach ubiegłych warstw kulturo

wych, uzyskując szereg zabytków ruchomych (m.1n.kilkan6ście mo

net). Dokonano tak~e ustale'Ó stratygr~ficznych, ważnych dla 

rekonstrukcji dziejów obiektu 1 doraźnych prac konserwatorskich. 

W przyległej, od potudnia i wschodu, niższej części z~m

czyska rozwinięto badania na większą skalę i tu też uzyskano 

najwa~niejsze wyniki. Odsłonięto przede wszystkim dulsze purtle 

ceglano-kc. mi enneco buó;ynku !lO\, oży tnego t zwanego w ~ródł ach pi

sanych cekhauzem. Chociaż obiekt nie został jeszcze całkowi

cie odkopany, można już dziś stwierdzić, ze jest najokazalszy 

w Polece, 1 jeden z najbardziej oryginalnych w Europie, XVI-

wieczny arsenał wzniesiony zapewne przez hetm~na Jana Tarnowa-

kiego. Mury śoian wielkiego budynku z~chowały się do wysokości 

dwu kondygnacji, widoczne są okna strzeLnic, korytarze itp. 

Zupełnie nieoczekiwanym odkryciem jest netrufienie na 

dwa skarby monet z XV" XVII w., ukryte we wnękach kor~tarzyka 

arsenału. Jeden z nich liczy około 600, drugi 800 numizmatów. 

T R O P I E, pow. Nowy Sącz 

/ 

Wojewódzki Konserwator Za

bytków w Krako·Nie 

Badania prowadził mgr Stanisław Kozieł ) rZi ·.vs półpracy 

dr inż.aroh. A.Grygorowicza t mgr ... 'I. .Kozlt.eła , J .Orłowskiego , 

finansował WKZ w Krakowie. 

Badania o chart.Icterze archeologiczno-archi tektoni cznym 
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przeprowadzone w Tropi~ przy roma6skim kościele pod wezwaniem 

św.~wierada były . V z kolei serią. 

W tok~ prao uzyskano dalsze rozpoznania z zakres~ archite~ 

t~y, które pozwalają na pełniejszą rekonstr~koję bryły ro~ 

mańskiego kościoła. Stwierdzono, że był on obiektem wolno sto

jącym • jednofazowym, a przeb~dowy ! rozb~dowy mają miejsce 

dopiero od 2 połowy w, XIII. Z nowszych ~stalelS wspomnieć na

leży o rozpoznaniach w obrębie stryoh~. Stwierdzono t~ pewne 

różnice w górnej . partii m~rów prezbiterium 1 nawy do wysokości 

około l m poniżej .obecnej korony m~ów. Sil one wynikiem przeb~ .. 

dowy l~b podwyższenia m~rów przy ~yoi~ d~ej ilości roma6sk1ch 

ciosów. Obecne sklepienie nad prezb1teri~m wykonane jest z ceg ... 

ły palcówki 1 może być renesansowe. lia zewnątrz kościoła odsło ... 

nięto relikty północno-zachodniej przypory gotyckiej, zachowa

nej jedy!lie w f~damentowych partiach. 

W wykopie ~rzy wspomnianej przyporze, natrafiono na war

stwę pocho~zącą z wyb~rzenia zachodniego m~~ roma.6skiego koś• 

cioła (przeb~dowa nawy w 1634 r.) a w niej znaleziono roma1Ssk1 

detal architektoniczny,~ l~k~ okna .bez rozglifienia. Wi~zać gc 

można z ~przednio odkrytymi elementami domniemanego triforium 

z zachodniej śoiany nawy. 

Pon~dto rozpoznano w~tk1 m~ów oseari~ oraz odkryto przy 

nim dwa oi~gi murów odgradza j 4oyoh od północneg o za chod~ daw

ny cmentarz przykościelny. Na podetav.:ie gliniano - wapiennej 

zaprawy, która występuje również w gotyckich wątkach m~rów 

ko&ciol a, należy je datować na w. XIV- XV. Zburzenie tych 

murów wo.lno wiązać z przebudową kobcioła w l połowie XVII w, 

kiedy zb~dowano nowy mur Ob łlodowy, obejmuj qcy mniejszy zasięg 

omen tarza. 



Brak warstwy kulturowej z wczesnego średniowiecz&, w re

jonie kościoła, oraz ułamki naczy6 znajdywane w różnych punk

tach, pozwalają przypuszczać, że istniejąca tu,osada - znana 

ze ~ródel pisanych już w XIII w.- miała oharbkter rozproszo~. 

Jej znaczenie podkreśla usytuowanie u przeprawy -przez Dunajec, 

przy "szlaku węgierskim", który biegł tędy na odcinku Stary 

Sącz - Ozchów. 

w A ~ K A, pow. Grójec Konserwator Zabytków Archeo-

logicznych woj.-warezaws-

kiego 

Badania prowadziła mgr Anna Kornatek, finansował \~ w 

Warszawie. 

Sondaż na terenie miasta pozwolił ha uchwycenie narożnika 
l 

nieistniejącego kościoła dominika6skiego zbudowanego na prze-

łomie XVI-lVII wieku. W badanym miejscu nie stwierdzono ele

mentów starszych niż z XVI wieku. 

WARSZAWA Konserwator Zabytków Aroueo-

logicznych m.at. WJ.rezawy 

Badsnia prowadził mgr Bogusław Gerlach, finansował KZ 

m. st. Warszawy. 

Urząd Konserwatorski m.st.Warszawy w odróżnieniu od lat 



ubiegłych skupił swq działalność w zakresie ochrony archeolo

gioznaj niemal wył~cznie na pracach r~towniozych sprowadzaj~c 

działa lność planową do minimum, Przyczyną tego była konieoz ... 

ność przeprowadzenia wielu doraźnych prac ratovmiczyoh na eta• 

nowiskach odsłoniętych w czasie prac budowlanych 1 innych prac 

ziemnych \zykonywanych na terenie miasta. Naogół etanowiska te 

pochodziły z olcresów młodszych, ~redniowieoza 1 czasów nowo

żytnych. W wypadku Warszawy wnoszą one jednak wiele istotnego 

ma teriał u do 9ąznania jej dziejów. Kolejno prace przeprowadza• 

no na na stępuj ących obiektach. 

Zamek Królewski, Prowadzono nadzór archeologiczny na wy .. 

kopach przylega j:tcych do Kamienicy Kościelsklch, Ma teriał sta:.. 

nowiła wyłącznie ceramika średniowi,.eczna i nowożytna. 

Gnojowa Góra , Nadzorowano skarp~ w chwili obecnej nieza

darniowaną a tym samym stale osuwającq się i ujawniajłcą coraz 

nowe ma teriały zabytkowe. S~ toa ceramika z wieków XIII do 

XVIII. Gwoździe oraz· XVIII wieczna. porcelana. 

Ul, Wronia, Natrafiono tu na ślady osadnictwa z wieków 

XIII-XVII I. 

Prochownia. W o za sie prac wodoci:tgowo-kanaliza cy jny c.b, na

trafiono na system zabezpieczenia przeciwpożarowego pierwsze

go mostu stałego w Wa rsz awie, Na system ten skł a dał się szereg 

zbiorników wykonanych z drewna , poł!łozonyoh rurami drewnian.1mi 

oraz p owiązanych z studnią ods ł onięt~ w roku Qbiegłym. 

Wybrze ~ e GdaĆ§~i§• W wykopie gazowniczym u p odnóża Gnojo

we j Góry natrafi ono na śla dy za budowy drewnianej z wieków 

XVII-XVIII, a na przedł uż eniu ul, Mostowej stwierdzono re sztki 

mostu z czasów Anny Jagi elonki. Poza obiekt ami pr ze strzennymi 

na inv1 e:nt a rz zca by t ków ruch omy ch s kła d ały si ę 1 oerar.J i ka t szkło, 

E!kóra t metale, 
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Wybrzeże Kośc!~szkowakię, W czasie zasypywania wykopu 

~azo~niozego nastqpiło obsunięcie sii niżej położonej warstwy 

zi emi, pod któr·ą natrafiono na studnię obudowaną drewnem praw

dopodobnie z wieków XVII-XVIII. 

Ul,Krochmalna, W wykopach wykonanych pod n~wierzchnią uli

oy natrafiono na ślady wykona~ej z drewna nowierzchni ulicy, 

Znaleziony material zabytkowy pozwala przypuszczać, że pochodzi 

ona z przełomu wieku XVI i XVII, 

Ul 1 Grzybowska, Na terenach przylegaj1cych do tej ulicy od 

strony pólnocnej natrafiono na ślady lu~nej zabudowy z wieków 

XVII-XVIII, 

Ul,Marchlęwsk~. Natrafiono na bardzo ciekawy obiekt 

prawdopodobnie pozostałości dawnej papierni z wieku XVI. Poza 

ceramiką stwierdzono tu masowe ~stępowónie miazgi drzewnej4 

Ul, Stalingradzka. W wykopie ciepłowniczym stwierdzono 

występowanie warstwy osadniczej z wieków XIV do XVIII, na uwa

gę zasługuje odsłonięta piwniczka, w której natrafiono na za

chowane niemal w c a łosoi średniowieczne nacz,ynia, 

Ul,Kij owaka • . W cza sie przebudowy nawierzcru1i tej ulioy na

traf'iono na nie wielką ilość ceramiki z wielu XIII-XIV, 

Kościól Panny Marii, W wykopie pod ogrodzenie znaleziono 

· ceramikę średniowieczną i nowożytną. 

Ul,Sanguazki, W wachodniej części tej ulicy położonej 

bliżej Wisły natraf iono na śla dy osadnictwa z wieków XV do 

XVIII, Prace ratownicze na tym stanowieku są w toku, 

Ul,Bednareka, Natrafiono tu na bardzo ciekawe konstrukcje 

drewniane skł a dajqce się z pali ustawionych pionowo oraz uło

żonych na nich poziomych belkach, Prawdopodobnie było to umoc

nienie tego podmokłas o terenu pod zabudową. Znale ziona cera mi-
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ka pozwala przypuszczać, że konstrukcje t~ pochodzą z wieków 

XVII-XVIII. Prace w toku. 

yl.Bonifraterska, Na terenie pr~ylegającym do kościoła 

natrafiono na ślady drewnianej zabudowy prawdopodobnie z wie

ków xv-xvi. 
Ul.Bu~aja W czasie wywózki gruzu i ziemi stwierdzono za

chowane w bardzo dobrym stanie pionowo ustawione pale. jak 

należy przypuszczać wzmacniające przed obsunięciem skarpy Sta• 

rego Miasta. 

Natolin. Stwierdzono tu istnienie omentarzyska prawdopo

dobnie kultury pomorskiej. Do chwili obecnej wYdobyto dwie 

popielnice. Prace ratownicze w toku. 

Annopol. Było to jedyne stanowisko badane w sposób plano

wy. Praoe tutaj były kontynuacją bada6 z roku ubiegłego. Ze 

względu na znaczne zniszozenie obiektu wyniki negatywne. Poza 

ceramiką wydob3to kilka fragmentów żelaza oraz przedmiot zbli

żony do kostki do gry. 

W 4 O H O C K, pow. Iłża Zespół Badaó nad Polskim 

$redniowieczem UW i PW 

Badania prowadziła Anna Wentkowska, od 7.VI.-15.VII. 1 

od 1~. VIII · ... 15.XI., finansował WKZ w Kielcach. 

Tegoroczny program prac był wynikiem potrzeb konserwators

kich, które ze względu na stan zagrożenia obiektu wyma gałys 

l. eksploracji gruzu ze sklepienia refektarza 

2. odsł onięcia 1 zbadania sto py rundamantowej zało~ enia kla sz

tornego. 
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Wykonano siatkę pomiarową wokół opactwa. 

Gruz na piętrze eksplorowano w następujących pomieszcze

nifl chs w kaplicy, w korytarzu i w dwóch celach oraz przesiewa ... 

no gruz wyrzucony na zewn::ttrz w roku ubiegłym, który zsypany 

był pod oknami refektarza i pod murem kl~sztornym. 

Dla umożliwienia eksploracji wykonano ponad sklepieniem 

pomosty z desek oraz zsyp, przez który zsuwano przesiewany 

gruz na zevmqtrz budynku. 

W gruzie występowal materiał zabyt~owy z ol(resu od XV w. 

do czasów nowożytnych. Znaleziono liczne frbgmenty oerumiki, 

szkła, kafli, przedmiotów metalowych, ceramiki architektonicz

nej (płytki posadzkowe, oegla dachówka, m.in. fragment z napi

sem po łacinie i datą 1544 r.), zegarek słoneczny na rękę z 

XIV w. z pozłacaną tarczką, liczne okucia ksiąg z XVI w. 1 

monetki głównie z XVII w. 

Ponadto dokumentowano wykopy sondażowe wykonywane w ce

lach konserwatorskich przez Zakład Konstrulccji Drewnianych 

Wydziału Architektury Folitechniki Warszawskiej. Eksplorowano 

warstwy z materiałem .zabytkowym (fragmenty oerc.miki, szkła, 

kafli, przedmiotów metalowych, osramiki architektonicznej) 

począwszy od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych. 

W wykopach przy kościele natra~iono na fragment cmentarza. 

W jednym z wylcopów odsłonięto roma6ską płytę nagrobną, pod 

którą stwierdzono istnienie dwóch poohó~ków szkieletowych. 

W I E L I C Z K A, 

pow. Kraków 

patrz wczesne średniowiecze 
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WIELICZKA Muzeum ~up Krakowskich 

Zamek żupny, pow. Kraków 

Badania prowadził mgr Antoni Jodłowski 1 mgr Kazimierz 

RegUła, finansowało Muzeum ~up Krakowskich. 

Kontynuowane w br. prace wykopaliskowe miały na oeluc 

l/ - określenie· rozmiarów i aharakteru osadnictwa wczesnośred-

niowiecznego, 

2/- pierwotnej topografii wzgórza, oraz 

'3/ - ustalenie kształtu i chronologii najstarszych założed 

zamkowych. 

Prace skoncentrowano na dziedzi"6ou 1 we wsohodniej częś .. 

ci zamku. Założono sześć wykopów o łącznej powierzchni 120 m2 

1 stwierdzono, że istniały tutaj założenia obronne starsze od 

zamku wybudowanego z cegły w drugiej polowie XIV w. za czasów 

K8zimierza Wielkiego. 

Pierwotne umocnienia wykonane były z kamienia piaskowco

wego, układanego na słabej zaprawie wapiennej 1 posiadały 

znacznie mniejsze wYmiury od zamku kazimierzowskiego. Była to 

budowla prostokątna o wym.l6 x 10 m usytuowana na cyplowatym 

wzniesieniu południowego zbocza kotliny wielickiej, na osi 

N-S, otoczona murem obronnym w kształcie nieregularnego owalu. 

Przebieg mu:ru obwodo,;ego odkryto na dziedziócu zumkowym, nato

miast ślady murów kamiennych budowli prostokątnej stwierdzone 

został~ w fun da mentach wschodniej 1 północnej ściany zamku 

cegl<mego. 

Budowę kwmiennych - nujstarszych zaro że6 obronnych zamku 

żupnego w Wieliczce w oparciu o materiały archeologiczne i da-
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ne architektoniczne, można odnieść do XIII w. Warto dodać, że 

c·~ ed wzniesieniem fortyfik:aoji kamiennych iatnia.ta tutaj w 

L.l-... II w. osada otwarta, po której zachowały się silnie znisz .. 

czone nawarstwienia kulturowe i zabytki ruchome, głównie cera .. 

mika. Z tego okresu pochodzi także fr6gment żelaznej radlicy 

łopatkowej, ze skrzydełkami odci~tymi w górnej oz~śoi od 

trzonka• 

W I N N I C A, 

pow. Staszów 

W I tł L I C A, 

pow. Busko 

w I Z N A1 pow. Łomta 

patrz wczesne średniowiecze 

patrz wczesne średniowiecze 

Pracownia Aroheologiozno

Konaerwatoraka PKZ w War

ezawie 

Badania prowadził mgr Krzysztof Janiszewski, finansował 

WKZ w Białymstoku. 

Przeprowadzono wst~pne badania, mające na oelu rozpoz

nanie charakteru i stratygrafii obiektu u grodziska wczesno

średniowiecznego, zniszczonego na skutek wybudowania kasz

telanii 1 zamku. Badany okres podstawowy obejmował chronolo

gicznie XII 1 XIII w, zaś w przypadku pó~niejszych konstru~· 
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oj i okres 1 I. IV do XVII w. włqcznie, o o jest zrozumiałe ze wzgl~ .. 

du na wi.elowarstwo.vy aharakter obiektu. 

Założono wykop o wymiarach 2,5 m x 10 m, gdzie natrafiono 

na następującą stratygrafięa 

a - warstwa orna z zabytkami przemieszanymi (oeramikti, metale)f 

datowanymi na XII do XVII w. 

b- warstwa gruzu, przepalonej polepy, cegieł, zaprawy wapien• 

nejJ datowana na XV w. 

o- warstwa, ząwierająca ości rybie, łusk~' z ryb oraz metale, 

ceramikę z XIV w. 

d - warstwa ciemnej ziemi zawierającej ceramikę, metale i oza 

doby z XIV w. 

e - drewniana podłoga niewiadomego przeznaczenia. Charakter jej 

trudno-określić ze względu na niewielką przestrzeń wykopu. 

f - niebiesko zielona glinka bez zabytków. 

Znaleziono dużą ilość fragm, ceramiki, Znaczny odsetek za

bytków stanowią żelazne ·groty do kuszy, ponadto . długi nóż żelaz

ny, grot strzały, służący do polowania na ryby, sprzączki żelaz• 

ne do pasa, prz~Śliki z łupka woły6skiego, pierścionek azklan

ny, paciorki ze szkła, srebrna moneta mocno starta i jeszcze 

nie wydatowana. Znaleziono żarna obrotowe wykonane z granitu 

skandynawskiego. 

Na majdanie grodziska znajdują się pola uprawne, Orka znisz 

ozyła wały ·oraz powoduje stałe przemieszanie warstw. Na po

wierzchni znajdywane są liczne fragmenty ceramiki, kości zwie

rzęcych oraz wyroby żelazne, Należy wprowadzić zakaz uprawy 

oraz zabezpieczyć wzgórze przed podcinaniem. W profilach powsta

łych skutkiem podcięcia góry, widoczne s~ pionowe pale i pozio-

me belki, stanowiące resztl{i konstrukcji wa łu obronnego. 
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W r.b. badaniami objęto niewielką częśc grodziskd. Pl~no

wana jest kontynuacja w celu uchwycenia stratygrafii ~bjektu 

przy ozym na terenie nowożytne~o cmentarza polożonego w fosie 

1 na podzamczu badania mają być wykonane metodą wieroe6. 

W Y T R Z Y S Z C Z K A, 

pow. Brzesko 

Wojewódzki Konserwator 

Zabytków w Krakowie 

Badania prowadził doc. dr Andrzej ~oki przy współpracy 

s. Urba6skiego, J.Orłowskiego 1 E.Beltowskiej 1 finansowal 

WKZ w Krakowie. 

Badania miały charakter głównie konserwatorski i poprze

dzały prace porządkowe oraz zabezpieczające jakie mają być tu 

podjęte. 

Obiektem badaó były ruiny zameczku zwanego Tropsztyn na 

urwistym brzegu Dunajca (dziś kraniec jeziora Czchowskiego u 

ujścia Łososiny). Chronologia zameczku nie była bliżej okraś~ 

lona. Ze źródeł pisanych wynikało. że nie istnia ł on już w 

r. 1606. Jedyny jego planik wykonał Szczęsny J.~orawski w dru

giej połowie w.XIX. 

Prace ograniczyły się do wstępnej inv;entar;yzacji archi ... 

tektonicznej zachowanych murów or~z przekopu zwiadowczego 

przez całą szerokość zameozl~u. Dodatkowo wykon~no d\va mt.ł e 

wykopy sondażowe. Odkrywki ujawniły dwie główne wa rstwy kul

turowe poohodzqoe z około w. XIV-XVI, or;:;z relikty murów śred ... 

niowieoznych. Znaleziono wiele ?rzed miotów ielbznych związa

nych szczególnie z dawn~m uzbrojeniem, a także interesuj ący 



zestaw kafli renesansowych bez polewy. Weryfikacja ·planu Mo

rawskiego wykazała znaczne różnice w zestawieniu z faktycznie 

istniejącymi murami. 

Po zako6czeniu obecnego etapu prac, w przekopie zwiadow~ 

czym przywrócono nawierzchnię do poziomu z ostatniego okresu 

użytkowania zamku (w. XVI). Poziom ten - podobnie ·jak analiza 

architektoniczna wątków murów - jest punktem wyjściowym dla 

prac porządkowania · ! konserwacji ruin. 

W Y ~ N I A P O L A N A 

S M RE C Z Y~ SKA a · 

- Tatrza~ski Park Narodowy 

Muzeum Archeologiczne 1 

Etnograficzne w Lodzi 

Badania · prowadził prof. dr Andrzej Nadolak1 1 przy udziale 

mgr Magdaleny Blombergowej i mgra J,ndrzeja Nowakowskiego, fi

nansował - Uniwersytet Lódzki. 

Badania gospodarczych budynków paęterskich na Hali Smre~ 

czy~skiej miały charakter prac kompleksowych. Obok archeolo

gów, udział wzięli specjaliści z innych dyscyplin w osobacha 

dr Zofia Paryska-Radwaćska - botanika 1 dr Barbara Manikawska 

- gleboznawstwo. 

Dane etnograficzne i ~ródła pisane wskazują, że początki 

pasterstwa na Hali Smreczy6skiej sięgają co najmniej pierwszej 

połowy XVII wieku. Można jednak liczyć się z wcześniejszym 

wypasem bydła i owiec. Dokumenty i nadania z XVII wieku pot

wierdzały zapewne fakt wcześniej . zt1fstniały. · 

Celem tegorocznych bada6, stanowiących kontynuację akcji 

z roku ubiegłego, było wyjaśnienie następujących za gadnie6a 
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1. Odnalezienie śladów najstarszych budyn ków pbsterskich 

na pole:;nie. 

2. Dalsze śled.<:.enie procesów niwelacji ślCJdÓw osadnictwa 

ludzkiego w krajobrdzie zbliżonym do n a turalnego. 

3. Ustalenie, w jakim stopniu rekonstrukcj a budow.1.i dre .• -

nianych, dokonan..~ n<l podstbwie badaó archeologicznych, pokrywa 

się z rzeczywistością. 

Program prac terenowych wy konano tylko w części, ponieważ 

okazało się, że znaczną część polany pokry wają drzewa ze ~wie

Żego, rozl1'głego · wiatrołomu, Dodatkową trudność stbnowiły nie

sprzyja ją c a warunki atmosferyczne·. 

Odsłonięte w r.b. ślady budowli drewnianej (drugiej z ko

lei badanej przez naszą ekspedyoj~), nie wiążą si~ z n&jstar

szą :fazą osadn.ictwa pa sterskiego na Polanie Smreczyós lc ie j 1 

nie są etarsze niż XIX w. 

Z B O J N o, pow. Kolno Konser·wator Zabytków .. rcheo

logicznych w Białymstoku 

Badania prowa dził mgr Tadeusz Zurowski przy udziole 

J.Sobiecha, D,Cyrusa, L. Adamowicza i inż.mech.R.Zurowskieg o, 

finansował IVKZ w Białymstoku • . 

W r.p. przeprov<adzono badania r~:~townicz e ku~nicy. Z budaó 

powierzchniowych wiadernem był o, ż e k~ntcu istniała od XIII Vf• 

~ródła historyczne przekazały dŁlne o duetuwje r,rzez l'Yowocrćd 

w 1410 r. 4 ·tys mieczy dl& bitwy pod Grunwaldem, oroz przyv: i

lej z 1460 r. na prowodzenie ku ~nicy . 

':l terenie z::.chom .. ły si'i 1J.mocn1enia w korycie strugi i 
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grobla stawu dla zapasu wody oraz rów przelewaNy. Wykopy zało-

żono w oelu wykrycia zasięgu kuźnicy. Budynek był hal~ part~ 

na ałup~oh drewn~anyo~ co 6 m. Woda poruszała urz4dzenia mecha

niczne wykonane z drewna. Rudę czerpano z rozległych łąk i wy

tapiano w dymarkach nad strumykiem na odcinku ok. 2. km. Kęsy 

ulepszano w kuźnicy i przetwarzano na różne narz~dzia. W XV w. 

odlewano też przedmioty w formach piaskowych z dodatkiem spe

cjalnej glinki. Odlewy nie przekraczały 60 cm. Wanna do .gaszenia 

i hartowania wyrobÓw była wyłożona bryłami z kloców podymarko~ 

wych i z~stawiona balami drewnianymi, którymi regulowano poziom 

wody. ~użla używano do podbud.owy stanowisk kuźniczych. Jedno 

z nich miało 60 om wysokości, na nim znajdowała się gliniana 

konstrukcja piecowiska, z której pozostały soeglone fragmenty. 

Na styku 55 i 65 aru natrafiono na magazyn węgla drzewnego w ka. 

wałkach średn. 8-12 om, dł. 30 o~. W wykopie zalegały warstwy 

żużla, odpadków produkcyjnych, odprysków żelaza. Ziemiu nosi 

ślady temperatury ok. 1100°0. Zandra leży na całej prawie po

wierzchni wykopu. Rodzimy piasek w sp~gu zielenieje na tle 

czerwonego złoża, co sprawia baj ecznie kolorowy widok, gdyż 

intensywność zabarwienia podlcreśla błęki tno-ozarna warstwa 

węgla. 

Stanowisko było użytkowane w XIV i XV w., a w narożu C/D 

55 aru znaleziono cera mikę z XIII w. Zabytki oertimi czne w posta

ci dzbanków, mis, t alerzy, garnków występują b.licznie. Zapewne 

naczynia były potrzebne w procesach technologicznych. 

Kvntynuo .. anie prac ratowniczych jest tu niezbędne ze wzglę

du na zamierzenit~ melioracyjne, regul~:~cję strugi, budowę ooatu 

1 szosy w n1:1 jbliżazych lataoh. 
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Z G :Z: E R Z Zakład nrch. Polski &rodkowej 

IHKM PAN w Łodzi 

Badania prowadzili prof.dr Andrzej Nadalaki i mgr Marian 

Groser, w okresie od 4.IX. - 30.IX., finansowało PRN m-ta 

Zgierza. 

Badania archeologiczne s~ kontynuacją badań zeszłorocznych. 

Ogółem na 3 stanowiskach (st. 4 1 5 i 6) przebadano 17 w:, :copów 
2 o powierzchni ca 106,5 m • 

Na st. 4 kontynuowano prace ubiegłoroczne. Skupiały się 

one głównie wokół odkrytej w ub.r. średniowiecznej jamy osad ... 

niczej. St arano się ustalić jej zasi~g. Celu tego w pełni nie 

dało się osiągnąć i dlatego prace badawoza na tym st:mowis:cu 

winny być kontynuowane również i w przyszłym roku. Jama, jak 

aię wydaje 1 jest pozostałości~ po większym podpiwniczonym bu

dynku. Na podatawie ~nalezionego w niem materiału moina j4 da

tować na X"N- XV wiek . Obok dUŻej ilości ceramiki śreaniowiecz

nej znaleziono 3 monety srebrneJ braktedt krzyżacki, półdenarek 

koronny i l nieokreśloną dot~d, nadto ostrog~ posrebrz~:mą z 

gwiaŹdzistym bodźcem, kłódkę, ciosło, świder, sprzączki do pa ... 

· sa, noże, bardzo dużą liczbę bwoździ, grudki ochry oraz frag ... 

ment późnorzymskiej brązowej fibuli z podwinięt~ nóżką. 

Prace te mają być prowadzone w nust~pnym roku. Celem ioh 

jest zlokalizowanie i przebadanie osadnictwa średniowiecznego 

na terenie Zgierza. 

Na położonych w dolinie rzeki Bzury st. 5 (ul.Y~ótka) i 

st.6 (teren ZPB 11 Boruta 11 ) poza nowożytn3m materiałem innych 

śladów osadnictwa nie zaob~:~erwo .. ano. 



Z Ł O C I Ę N I E C, 

po·w. Drawsko Pom. 

Praco"nia Archeolog1czno-Kon~ 

serwatoraka PKZ w Szczecinie 

Badania proHadził mgr Ryszard Rogosz, finansował WKZ 

w Koszalinie. 

Przeprowadzono badania ~roheolog1czno-arch1tektoniczne na 

majd~mie zamkowym oraz w piwnicach zamku. W oparciu o dcltumenta

oję historyczną obiektu, jak też w wyniku uzgodnień ze zlecenio

dawcą, zdecydowano przebadać majdan zamkowy oraz najniższe kon

dygnacje piwnic zachodniego slcrzydła zamkowego. 

Wyl~op : na ddedziacu n~:~wiązany do istniejącej architektury 

wytyczono na osi północ-poludnie o wymiarach 20 x 2,5 m, a nae;;.. 

tępnie powiększono do 24m., osiągu jąc w części północnej mur 

obwodowy, część połL1dniową zaś poszer~ono uzyskująo s:;erokość 

8 m. 

Uzyskano j bsny obraz rozplanowani~ nujst~ rszej cz~ści zam~ 

ku, jak też zaistnii::tła możliwość przebadania stratygrafii warstw 

osadniczych w wewnętrznej i zevmętrznej części za budowań. Ha leży 

zazna czyć, że .::;łównym wynikiem. bada6 było uchwycenie szerokiego 

muru :run damentowego biegn.cego na osi wschód-za chód 1 przewią

z~:~nego z zachodnim istniej4cym skrzydłem zb mku. Stwierdzono to 

w wykopie so.1dazowym nr V, j a k też uchwycono przewią.z <:~nie z nim 

muru fundamento~ego o przebiegu na osi północ-południe. Odsło

ni~ta mury przewiqz.:.ne z istniej<.tcymi skrzydłami zamku pozwoli

ły no odtworzenie planu architektonictnego n o jstarszej XIII 1 

XIV wiecznej fazy zabudowy . 

W świetle bt~ da 6 uzy skuno ·1yra'f,ny obrs z prostokątnej z ;::bu..

cJ ovly warovmi, która do chwili obecnej znunc. była jeóynie w za-



rysie podkowy, sugerowanej ~znanym sztychu Mariana z roku 

1650. 

. · Wyniki badań archeologicznych eą niestety stosunkowo 

skromne skutkiem zniszczenia stratygrafii niemal calego majdanu 

poprzez liczne przebudowy i rozbiórki poszczególnych skrzydeł 

zamkowych. Jadynie w części północnej wykopu uchwycono siedem, 

słabo czytelnych, poziomów osadniczych o rozpiętości chronolo

gicznej od XIII i ·XIV ·wieku do współczesno~ci. 

Zdecydowanie ciekawsze wyniki uzJskano na zewnłtrz wspom

nianych murów. W części południowej wyróżniono ogółem 11 

warstw, przy czym należy zaznaczyć, że w yra~nie zary a·owany 

poziom budowy, jak też stopa fundamentowa muru zalegają na 

poziomie pierwotnego humusu. Potwierdzenie tego stanu rzec~y 

w części północnej wykopu I, jak też w wykopie II usytuowanym 

w dolnej kondygnacji piwnic pozwala stwierdzić, iż pierwsze 

podwaliny oraz fundamenty posadowiono na gliniustym calcu nie 

użytkowanym do wieku XIII. Znalazło to r9wnież odzwierciedlenie 

w materiale ruchomym, zebranym z najstarszych poziomów osadni

czych. Występowania ceramiki wyłqcznie str-t lowo-szeraj oraz 

nielicznych zabytków, pozwoliło stwierdzić, że osadnictwo 

wiązało się wyłqoznie z funkcj'onowaniem zamku 1 nie wykraczało 

poza II połowę wieku XIII. Główne nasilenie występowania mate

riału ruchomego przyp~dalo na wiek XIV, a ty m aamym i za sad

nicze funkcjonowanie zamku kiedy to w roku 1337 staje się sie

dzibą wójta przeniesioneeo ze zniszczonego DravJska. 
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Badania Muzeum Archeologicznego w Krakowie 1 Zespołu Polakiej 

~ecbniki Hutniczej 1 Odlewniczej PAB na stanowiekach z okresu 

wpływów rz.ymekich, na terenach Gór ~więtokrzyskich doprowadziły 

do wypracowania wielu nowych, skutecznych metod badawczych, przy

datnych szczególnie do inwentaryzacji piecowisk hutniczych i po

zostałości dymarek. Rezultatem tych badań było skonstruowanie 

KARTY INWENTARZOWEJ, ohejmuj~cej ~;ntetycznie najważniejsze dane, 

prz.ydatne dla opracowania różnych znalezisk hutniczych. 

MUzeum Archeologiczne proponuje, aby karta ta stała się pods

taw~ inwentaryzacji wszelkich stanowisk hutniczych na terenie 

całej Polski 1 korzystając z możliwości jej upowszechnienia przeda

tawiło ją przy sprawozdaniu z badań w 1967 r. 

KARTA INWENTARYZACYJNA 

STANOWISKA HUTNICTWA t&LAZA 

1. Mie jacowośi5 Gmina Powiat · 

nr atanowiska Właśc;. pola 

2. Lokalizacja atanowiska - opis położenia 

3. Chronologia atanowiska 

okres 

wiek 

kultura 

Województwo 

nr kat. 

Lud-Plemtę 

4. Materiały tr6dłowe występuj~ce na terenie stanowiska - (źutel, 

ściany szybu, ułamki dysz, węgiel drzewny, ruda żel. maghemit, 

gr~pie, wyroby żel., ceramika i in.) 

5. Obiekty towarzysz~ce stanowisku hutniczemu - (mielerze prażaki, 

ąkładowiaka rudy (surowej, prażonej) węgla, ślady robót górni-
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ozyoh, osadnictwa i in.). 

6. Kto odkrył - zgłosil - illlif nazwisko 

7. We"tfpne badabis powierzchniowe 

Kto przeprowadził 

Stwierdzenia i uwagi. 

data sgłoszenia 

Inetytlloja 

Data Miejsce przechow. dokumentacji. 

a. :Badania wykopal·iekowe 14ta 

Przez kogo przeprowadzone 

Krótka charakteryetyka wyników - ( co odkryto, stan zachowania 

obiektu, t.yp ilości pieców hntniczyoh, rodzaj, typ stanowiska, 

zabytk~ ruchome). 

9• Publikacje: Nazwisko publikuj~cego - Czasopismo. 

10. Uwagi: 

11. Plany i szkice odręczne. 

a. szkic orientacyjny styuacji stanowiskał 

b. plan i przekrój odkrytego pieca hutniczego; 

c. odręczny rysunek wa~niejezych znalezisk 

(ścianki szybu, dysze, ~•żel, wyroby żelazne, ceramika); 

12. Dokume~tacja 

Materiały 

Dokum. opisowa 

Plany rysunki 

Zdjęcia fot. 

gdzie przechowywane nr inw. 



...-------------------------------- - --- - ----

13. Wypełniający kartę 

Nazwisko Imię 

- 392 

Instytucja Data 

Pracownia badań nad starożytną metalurgią !elaza w Muzeum 

Archeologicznym ~od kierunkiem mgr inż. Elżbiety Nosek informuje 

te działalnoś~ swoją rozwija w 3 kierunkach: 

l. Baąania metalograficzne nad strukturą 1 technologią metalu; 

2. Badania chemiczne przedmiotów żelaznych, żużli i rudJ 

3. Konserwacja zabytków żelaznych. 

W 1967 r. przeprowadzono badanie metalograficzne 1 chemiczne 

na przedmiotach z badań nD estrówiu Tumskim z wczesnego średnio

wiecza, badania źuźla 1 ścianek pieców hutniczych ze etanowiska 

z okresu lateńsko-rzymskiego w W4ste-Kunnerdor.t ok. Seelow (NRD) 

a także z U n te rpuU.endorf (Au s tria) • · 

Prace nad procesem utleniania pozwoli~ · na pewne rozróżnienie 

przedmiotów starożytnych, średniowiecznych i nowożytnych na pode

tawie obserwacji warstwy produktów niskotemperaturowego utlenia

nia. 

Badania elektryczno-oporowe prowadzone były w 1967 r, przez 

Zakłsd Geofizyki PAN na wielu stanowiskach archeologicznych. Pro

wadził je Wojciech Stopiński. 

Frombork -

Spośród anomali wykrytych w 1966 r. w kurii św. Piotx~ wybrane 

zostały duże - anomalie dodatnie, któ re przekaznno do kontroli arche

ologicznej. Przeprowadził ją dr Jerzy Kruppe ze . swym zes połem. 

Anomalia dodatnia w arze 123 ujawniła obecnoś~ pieca zbudowanego 

z cegły gotyckiej. Rozmiary odsłoniętego obiektu ściśle odpowie-



dały granicom wy~aczonym na podstawie interpretacji rozkłedu 

oporności. Kontrola archeologiczna drugiej dodatniej anomalii 

elektrycznooporowej wykrytej w arze 103 ujawniła obecność dołu 

z resztkami gliny i rumoszu. 

Kraków - Okól 

W roku 1967 badania elektrycznooporowe objęły wscho~i wycinek 

wałów obronnych wczesnośredniowiecznego grodu Okół. Interpreta

cja wyników pomiarowych wskazuje na moiliwość. prześledzenia gra

nicy wczesnośredniowiecznych wałów Okolu oraz odtworzenie morfo

logii podłoża· (calca). 

Jednocześnie badaniami objęta została fosa średniowiecznego 

Krakowa na tym wycinku. W tym czasie przeprowadzony został jedno

dniowy rekonesans geofizyczny grodziska k/Bochni. 

N O V A E (Bułgaria} 

W ramach nawiązanej współpracy Zakładu Geofizyki PAN z Inety~a

tem Archeologicznym Bułgarskiej Akademii Nauk podjęte zostały 

badani~ elektrycznooporowe miasta antycznego Novae. 

Kontrola archeologiczna wykrytych w 1965 r. dodatnich anomalii 

elektrycznooporowych ujawniła po stronie wewnętrzenj murów obron

nych przy wieży 7 i 8 (hektar XXXIX) relikty zabudowy, drogę bruko

w~. St1gerowane wewnętrzne mury obronne na tym wycinku nie zostały 

stwierdzone badaniami geofizycznymi. Kontynuacja badań elektryczno

oporowych w 1967 r. przyniosła zlokalizowanie anomalii dodatnich 

w hektarze XIX i XXVI. Natychmiastowe odsłonięcie wskazanych ano

malii stwierdziło istnienie muru kamiennego, który według oceny 

archeologów został przyporz~dkowany poszukiwanemu wewnętrznemu 
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murowi obronnemu. Poza tym wykonane zostaly badani~ wzdłuż szosy 

świsztowskiej. Ujawniły one niewielką liczbę anomalii dodatnioh 

o całych amplitudach. 

Uskazuje to na istnienie reliktów fundamentów niewielkich 

budowli w sektorze wschodnim. W sektorze zachodnim amplitudy 

wykrytych a~omalii wskazują na obecność reliktów fandamentów 

lepiej nachowanych. 

S T Y R m E R okręg Rusee 

(Bułgaria) 

W 1stach 1962-64-65 wykonano sondowania na około 4500 stanowis

kach pomiarowych. Stanowiska te tworzą dość regularną siatkę cią

gów sondowaD we wnętrzu grodziska i jego najbliższego otoczenia. W 

końcowym afekcie interpretacji możemy prześledzić morfologię cal

ca i zachodzących w nim zmianach. 

Sondowaniami lokalizujemy na traeaoh pomiarowych w warstwie 

osadniczej jamy r6~nych wymiar6w i na r6źnych głębokościach oraz 

skupiska kamieni. Ciągi sondowań w strefie mur6w obronnych umożli

wiają wnioskowanie o stanie ich zachowania. Jednocześnie anomalie 

ujemne tego samego rzędu śledzone po zewnętrznej 1 wewnętrznej 

stronie murów ' grodziska świadcz~, że wywołuje je to samo zjawisko. 

W naszym przypadku ~rzyczy~ ujemnych anomalii są czarne tłuste ily 

odsłonięte wykopami. Sądz~ należy, że zostały one świadomie ulo

tone przez człowieka, dla zabezpieczenia podłoża, na kt6rym spoczy

wają mury obronne przed wodami opadowymi. Podłożem są lessy, które 

na skutek nawodnienia tracą spoistość nawet do postaci upłynnienia 

(osuwiska). Doświadczenia zdobyte na tym stanowieku o podłożu 

lessowym wskazują na możliwość pełnego zastosowania metody elektr,y

oznooporowej dlatego typu zagadnień. W naszych warunkach odnosi~ 
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się to będzie do stanowisk na obszarze południowej Polski. 

O ~ E R C Y okr. Tołbuchin 

Bułgaria 

Wstępne kartowanie wykonane przez z. Kurnatowską i o. Dymaeza

wakiego wskazuje na rzymskie założenia grodu oraz na użytkowanie 

go w okresie bizantyjskim i słowiańskim. Należy podkreśli~, że dla . 
badań elektrycznooporowych stanowiako to ma pierwszorzędne znaczenie 

metodyczne, poniewa~ dotychczas brak było w naszej praktyce badaw

czej doświadczeń ze stanowiska o podłożu skalistym. 

Wstępne badania wskazują na mo!liwoś~ prześledzenia miąższości 

warstwy kulturowej i wykrycia w niej reliktów fundamentów murów 

obronnych oraz zabudowy. Poza tym istnieje możliwość prześledzenia 

morfologii calca. Według wyników badań metodycznych zostały zlokali

zowane relikty północnego muru obronnego w pięciu miejscach. Fonad

to w części południov1o-zachodniej i wschodniej badania elektryczno

oporowe wskazują na brak murów obronnych. Należy zaznaczy~, te po

zytywne rozwiązanie tego typu stanowiska 1 zdobyte tam doświadczenie 

będzie można wykorzystać w badaniach stanowisk leźących u nas w 

paśmie Jury Krakowsko-Częstochowatiej. 

W Wiślicy kontynuowane były badania mgr Marii Weber-Kozińskiej 

i doc. Barbary Penkula, nad pochodzeniem kamienia użytego do budowy 

murów zespołu palatilnego na kulminacji wyspy miejskiej w Wiślicy. 

Zespół składa się z dwóch rotund oraz dwóch proatokątnych~udowli. 

Dalsze odsłonięcie murów fundamentowych rotundy z absydą pozwoliło 

na odtworzeni~ techniki oraz prześledzenie zachodzących zmian w pro~ 

ceeie budowy tego obiektu. 
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Przeprowadzone wstępne badania makroskopowe wykazały, że do 

budowy sprowadzone _margle i wapienie zalegaj~ce w okolicznych 

złożach. Podjęto dalsze szczegółowe prace nad złożami margli, 

piaskowców i wapieni, które zalegaj~ na prawym brzegu rzeki Nidy 

p~wźej ujścia Mierzawy w poblUu grodziska w Stawach. Nid~ i Wisłą 

przez szereg stuleci spławiano wapienie, zalegaj~oe w tych stro

nach, dla celów bud.owlanych. 

Jak wynika ze szczegółowych badań do budowy zespołu palatial

nego w Wiślioy sprowadzano margle spod Wiślioy jak i z Pełczysk. 

Wapienie litotaniowe z kilku kamieniołomów pasma Wójozo-Pińczows

kiego, pocz~wszy od Skowronna aż po Stopnicę. Wapienie sarmackie 

z kilku kamieniołomów w okolicachKij i Sędziejewic (1}. 

Złoża tych różnorodnych odmian kamieni zalegaj~ jedynie na 

terenach dawnej ziemi wiślickiej w obrębie kasztelanii wiśliokiej 

1 czechowskiej. 

P R A C O V/ N I A P A L E O B· O T A N I C Z N A IHKM pAN 

w POZNANIU pod kierunkiem dr M. Kliohowskiej przeprowadziła naetę

puj~ce badania: 

I. W roku 1967 oznaczono zawartość próbek lub zba·dano odciski na 

polepie i kawałkach ceramiki z 30 stanowisk archeologicznych: 

1. Epoka kamienia - okres neolityczpy: 

a) 23 stanowiska (przeważnie kultQra pucharów lejkowych i 

kultura amtor kulis~ych za wyj~tkiem Biskupina) z obsza

ru północno-zachodniej Polski. 

2. Epoka brązu:1 st. anonimowe. 

Bruszczewo, pow. Kościan, st. 5 z 1965 i 1966 r. 

3. Epoka źemaza - okres wczesnośredniowieczny: 

15 stanowisk z .5 miejscowości. 
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II. Zcalono i zestawiono wyniki dla oprecowynych poprzednio materia

łów z 6 stanowisk: :Brus ze zew o, pow. Kościan, et. 5 (epoka brązu) 

Janówek, paw. Dzierłoniów, 1966 r.J Odry, pow. Chojnicea 

Orszymowo, pow. Płock 1966 r.J Płock, 1963 ~ 1966 r.; Szczecin, 

Rynek Warzywny 1962 r.; 

III. Oddano do druku opracowane wyniki dla pięciu stanowisk: 

Bardy, po~. Kołobrzeg 1964 r,J Gołańcz Pomorsk~, pow. Koło

brzeg 1961 r.J Piotrowiece Wielkie, pow. RacibórzJ Skronie i 

. , Swi~lubie, pow. KołobrzegJ Szczec~, Rynek Warzywny 1962 r.( 

szczątki malakologiczne). 

IV. W przygotowaniu do druku. znajdują się wyniki badań z 6 sta

nowisk: :Bru.szczewo, pow. Kościan, st. 5 (epoka brązu); Janó

wek, pow, Dzierżoniów; Odry, pow. Chojniceł Płock; Szczecin, 

Rynek Warzywny (szczątki roślinne)J Zarębowo, pow. Aleksan

drów Kujawski. 

v. Do 15 pa~dziernika 1967 r. wydrukowano wyniki badań botanicz

nych, dotyczące czterech stanowisk: Gośniewice Nowe, pow. Gr6-

jeo; Kruszwica, pow. Inowrocław (szczątki roślinne i malako

logiczne)J Wolin Pomorski - Młynówka; Wolin Pomorski, Wzgórze 

Wisielców. 



IRDEKS M I E J S C O W O $ C I 

Schemat: miejaoowś~, powiat, okres (litera), okresy występu
jące dodatkowo (litery w naw~asie). 

Znaczenie 
skrótów: p- paleolit, m- mezolit, n - neolit, b - brąz, 

h - okres halsztacki, l - okres lateński, 
rz - okres wpływów rzymskich, wś - wczesne śred
niowiecze, ś - średniowiecze, nż - okresy nowo
żytne, (?)- chronologia wątpliwa, st. - stanowisko. 

Baborowo, p. Głubczyoe, h 
Barycz Krzyszkowioe, p.Kra-

ków, n (rz) 
Bę~ło, P• Kraków, p 
Będkowice, P• Wrocław, wś 
Będzieszyn, P• Gdańsk, h (b) 
Bierzniewo, p. Pruszków, n 

Bioźan6w - Dro~dżownia, P• 
Kraków, l (rz) 

Biskupice, P• Kraków, h 
Biskupin, P• gnin, h 
Biskupin, p. gn1n, st. 18, wś 
Bnin, p. Srem, b (h, rz, wś,ś) 
Bnin, p. Srem, (gród), wś (h) 
Bojanów, p. Wejherowo, l 

Brzezie, p. Trzebnia, wś 
Brzoskwiniax)~ p. Kraków, m (n) 

• Bucz, p. Głogów, h 
Burzenin, p. Sieradz, ś 

Bychowo, P• Milicz, b (n, rz, wś) 
Bytom OdrzaDski, p. Nowa Sól, h 

Całow~ie 1 p. Otwock p (ml 
Cecele, P• Siemiatycze, n 
Cedynia, p. Chojna, wś (h?) 

Charzykowe, p.Chojnice, at. l, wś(h) 
Charzykowe, p. Chojnice, st. 2,wś 
Chełm, P• Bochnia, wś (n, h, rz) 
Chełm - góltańce, P• Chełm lub. ,h 
Chełmicax)~ p. Włocławek, b 

Bronocice, P• Kazimierza Wlk, n Chlewnia, p. Grodzisk Maz., rłś 

Brudzeń, p. Płock, wś Chojnice, ś 
Brulin~ koski, p. Ostrów Maz., n Ciechanów, ś (nż) 

Bruszczewo, p. Kościan, b 
Brzeg, P• Poddębioe, wś 
::Srzezie, p. Bochnia, u· (b) 

Ciecierzyn, p. Kluczbor~, l 
Condorcet, d. Dr6me, Francja, ś 

(wś, nż) 

x) 1 Stanowisko Brzoskwinia, pow. Kraków, badane prze·z dr Bole s ława 
Gintera, badane w paź;dzierniku 1967 r., z me zoli tu 1 ::. ile o li tu. 
Odkryte zostały m.in. interesujące krzemienice. Omyłkowo pomi
nięto je w tekście (przyp. red,) 

x) 2 Patrz wstęp. 



Gaje Wólka, p.Siemiatycze, wś 
Czarna Wielka, P• Siemiatycze, ś 
Czarnocin, p.Łódź, rz 
Czchów, p. Brzesko, ś 
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Czelad~ Wielka, p.Góra, ś (wś) 
Czerek, p. Piaeeczno, wś (Ś) 

Częetochowa-Wyozerpy Dolne b (rz) 
Czorsztyn, P• Nowy Targ (ś) 

Danieo, p.Opole, rz 
Danieo, p. Opole, ś 
Dąbrowa Bolesławicka, P• Boles-

ławiec, ś 

Dębnica, P• ~rzebina, b (rz,wś) 
Dębnica Kaszubska, p. Słupek, l 
Dobra Nov1ogsrdzka, p. Nowogard,~(wś) 
Dobropol, p.Kamień Pom. wś (rz) 
Dobczyce, p.Myślenice, nź 
Dracy, dep. C6te-d'Or, Francja, ś 
Drzewicz Nowy, p.Grodziek Maz. rz 
Dytmarów, p.Prudnik, b 

Grodzisko, p.Olkuez, n (p) 
Gruczno, p.Swiecie, wś {n,h) 
Grzmiąca, p.Słubioe, b (h) 
Gwoździec, P• Nisko, n 

Ha~ki, P• Bie1ek Podl., wś 
Horodysko, p. Chełm, ś (n) 

Inowrocław, wś, {ś) 

Iwanowice, p. Miechów, n (b) · 

Jankowice-Kwaczara, p.Chrzan6w,b{h) 
Jar.nice, p. ~ęgrów, l {wś) 

Jawor, ś 

Kałdusie, p.Chełmno, wś (n,h,l) 
Kaszóą,p. Milicz 1 wś 

Kaszyce Wlk.,p.Trzebnica 1h (rz) 
Kielce-Zamek, nź 
Kietrz, p. Głubczyoe 1 b {n, rz,l) 
Kietrz, p.Głubczyce, rz 

Dziekanowice, p.Kazimierza Wlk. n(rz) Klasztorek, p.Kwidzyń, st.l, ś (rz,wś 
Klasztorek,p.Kwidzyń, et.3, wś 

Palenty, p.Pruszków, l Kleszewo,p.Pułtusk, rz (l,wś} 
Klimy, p.Łosice, wś 

Gdańsk Prav1e (Główne) Miasto, ś Kluczbork, p (m) 
Gdaósk-Vlisłaujście, ś 

Gdów, p.My~lenice, h 
Gojść, p.Pajęczno, p 
Golub-Dobrzyó, ś (nż) 

Gorzycko, p.Międzych6d, wś 
Goździe Nowe, p.Białobrzegi, ś(wś,nż) 

Góra Grodowa 1 p.Kielce 1 wś 

Góra Zwycięstwa, p.Swidnioa, wś 
Górki, P• Chojnice, l 
Góry Swię tokrzyskie, rz 
Grabowo, p.Bytów, b(h) 
Grodzisk, p. Węgrów, wś (l) 

x} Patrz Y/stęp. 

Kołozęb,p. Płeósk, rz (l) 
Konin, rz (ś) 

Koaumce 1 p.Otwock, l 

Kozia Górax) ,p. Wyazk6w, h 
Koziegłowy, p.Ryask6w, ś 

Kraków, wś (ś) 1 

Kraków-Ok6ł, wś 

Krok6v!-l:awel, ś (wś) 

Kraków-Zakrzówek, wś 
Kraaiczyn,p. Przemyśl, wś {rz) 
Kruszwica, p.Inowroclaw, wś 
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Krzelówx) , p. W ołów, b 
Krzemionki Opatowskie, p. Ostro-

wiec ~w., n 
Ksi!lżek, p. Kłodzko, b (?) 
Kunice , p. Legnica, h 
Kunice, p. M3ślenioe, wś (rz) 
Kurów, p. Nowy S!\cz, ś(h) 
Kurówek Prądzewski, p. PaJęczno,l 

Ldzatl, . p. Łask, rz 
Lechitów, p. Góra, wś (h) 
Lasko-stadion, rz 
Lipnica Murowana, p. Brzesko, ś 
Lipowiec, P• Chrzanów, ś ~l) 

Lizawiec, P• Oława, b (l) 
Lubieszewo, P• Gryfice, rz 
Lubieazewo, p. Nowy Dwór Gdań-

ski, wś (rz) 
Lubin-Czwartek, wś (ś, nż) 

Lubniewice, p. Sulęcin, h (rz) 
Lubonie, P• \'fodziaław ~l., wś 

Luboszyce, ~· Lubeko, l,(rz) 
Lutom, p. Międzychód, rz 
Luzin, p. Wejherowo, h 
Luzin, p. Wejherowo, wś 

Łagisza, p. Będzin, b 
Łagowo, p. Lubań, wś 
Łańcut, nż 

Łapczyca, P• Bochnia, wś 
lęcko, p. Inowrocław, h (n, wś) 
Łęgowies Małe, p.Opoczno, l(rz) 
Łomża-Zamek, ś(nż) 

lubćw-Kolonia, p. Szczecinek, h 

Machów, p. Tarnobrzeg, rz ( n,wś) 
Mac!kóvlka, p. Przeworsk, wś (rz) 
Majaczewice, pow. Sieradz, wś 
Malbork-Zamek Srodkowy, ś (nż) 

Maszkowice, p.Nowy S~cz, h 
Matlak, p. Suwałki, m (n, b, h, rz, 

ś) 

Michałowice, p. Kraków, n 
Miechocin, p. Tarnobrzeg, nż 
Miechowska Wyżyna, P• Miechów, n (b ) 
Miechów, wś (h, rz) 
Miechów, p. Góra, h (b) 
Mierczyce, p. Legnica, b (l) 
Mikolowo, P• Tychy, ś 

Mionów, p. Proszowice, rz 
Miszewek Strzałkowski, p. Płock, 

WŚ t ( Ś) 

Mokra, p. Prudnik, rz (n) 
Mokrzyk, p. Płook, wś 
Mosiny, P• Czluchów, wś 
Myśliborzyce, p. Brzeg, wś 

Nasielsk, p. Pułtusk, wś 
l'Udzica, P• Nov1y Targ, ś (nż) 

Nieborowa, p. Chełm Lub., m (n) 
Niedanowo, p. Nidzica, l 

Niedary, p. Trzebnica, n 
NiedźVI iedź , P• Miechów, n (b) 

Niemojewice, P• Grójec, rz 
Novae (Bułga ria), rz 
Nowy Huta- Mogiła, n (b,rz,wś) 

Nowa Huta-Pleszów I, n (b, wś) 
Nowogród, p. Łomża, ś (n) 
Nowogród, p. Łowicz, Pl.Ziemowita, 4 
No wogród, p. I.omża "Górki", ś 

Nysa, ś 

x)Stanowisko Krzelów w tekście znajduje się omyłkowo po Ks!4żku, p~. 
Kłodzko (prayp. red.) 
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Oderoy (Bułgaria) wś (rz) 
Odrzykoń, p. Krosno, ś (h) 
Okolewł P• Wieluń, b 
OlszeXJ P• Mogilno, l 
Ołtarze-Gołacze, p. Ostrów Ma z., b(l) 
Opatów, p. Kłobuok, rz, (b, h) 
Opatów, p. Kłobuck, Witooin, rz 
Opole -Oetrówek, wś 
Opole - Groszkowice, ·rz 
Osinki, p. Suwałki, :rz (wś) 

Otalążka, p. Aleksandrów, l(rz, wś) 

Pajewo- Szwe.lice, p. Ciechanów, l (rz) 
Pałecznica, p. Proazowice, b(wś) 
Pęczniew-Pólko, p.Poddębice, b 
Piekary, p. Kraków, p (n) 
Pieścidła, p. Płońsk, wś 

Piwonioe, p. Kalisz, rz (l,h) 
Płakowice, p. Lwówek Sl., h, (?) 
Płaz, p. Chrzanów, wś (?( 
Płock, ś 

Płoty, p. Gryfice., ś (nż) 

Pohiel, p. Góra ~ląska, m 
Podwiesk, p. Chełmno, l 

Podzamc ze, p. Kwidzyl5, h, (l) 
Podza1ncze 1 p. Kwidzyl5, wś 

Pokrówka, p. Cha łm Lub., b 
Polany, p. Radom, wś (1, rz) 
Pradzew, p. Pajęczno, h (l) 

Psary, p. Góra, rz 
Przyborowo, p, Nowa Sól, b 
Pułtusk, nż 

Przywóz, p. \':ielwi, rz 
Raci~ź, p. Sierpa, wś 
Racibórz - las "Obora", wś 
Radom, wś (ś) 

Radom-tro~niki, b -
Radwanieo, P• Wrocław, rz 
Rakóa, p. Głubczyce, n 
Rawa Mazowiecka, ś 

Rękoraj, p. Piotrków Tryb., wś 
Rybitwy, P• Inowrocław, h (l,wś) 
Rybna, p. Brzeg, b (?) 
Rybno, P• Kłobuck, rz 
Rytro, p. Nowy Sqcz, ś 

Rzeszów, wś (nl 

Saint Jeana le Froid {Francja) wś 
(nż) 

Sandomierz, Dziekanka, wś 
Sandomierz, Krakówka, wś (n, 1, rz 
Sandomierz, Krak6wka, n (l, rz) 
Sandomierz -Rynek, ś ( nż) 
Sandomierz-Sufraganówka, wś {ś) 

S'o):>ień -Zamczysko, p.Lesko, ś 
Sarnaki, P• Łosice, rz 
Sa:rnowo, P• Włocławek, n 
Sąapów, Olusz, p (n, wś) 

Prandocin, p. Miechów, ws (n,b, l, rz) Siciny, p. G6ra ~ląska, n (h) 
Proboezczewice, p. Płock, wś 
Pruszcz GdaDaki, p. GdaDak,l (rz) 
Przebieozany, p. Kraów, wś 
Przemyśl, ul. Krasińskiego, wś (ś) 

Przemyśl-Rynek, ś (wś, nż) 

Pobitne, p. Rzeszów, rz (m) 
Pr~ygłó\:-r.:m·owaniec, rz 

x) Patrz \'lstęp 

Siedliazcze, pow. Chełm Lub.,b 
Sieradz, wś {ś) 

Skała, p. Strzelin, ś 

Skały, p. Kielce, rz (wś) 

Skarszewy, p. Kościerzyna, wś 

Skronie, p. Kołobrzeg, st.l, wś 
Skronie, p. Kołobrzeg, st. 3,wś 

. ' 
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lkrwilno, p. Rypin, wś (ś) 
Skrwilno, P• Rypin (Grodzisko) wś 
Słupia Kapitulna, p. Rawicz, h 
Słupsk, wś 

Słupsk (Młyn) wł (ś) 
Słupsk, p. Mława, wś 
Smardzewice, p. Opoczno, l 
Smulsk, Boleszczyn, p. · Turek, wś 
Snowidza, P• Jawor, b 
Sobolewo- Sieradzce, P• Bochnia, ś 

Sochaczew, nż 
Sopieszyn, p. Wejhero~lo, l 
Stara Warka, p. GrÓjec, wś 
Stare Borme, P• Koszalin, wś 
Stare Drawsko, p.Szczecinek, st.l, wś 

(h, ś) 

s·tare Drawsko, p.Szczecinek, st.2, wś 
Stargard, ś (nż) 

Strzelce Górnex) p. Bydgoszcz, wś 
Styrmen (Bułgaria) wś 
Suraż, p. Łapy, b (wś) 
Szczecin-Zamek, ś (nź) 

Szczecinek, b (h) 
Szczecinek (okolice) wś 
Szczotkowice, P• Kazimierza Wlk., n 

~rem, wś 

Swibie, p. Gliwice, h 

~widwin, ś 

~wieciechów-Lasek, p. Kraśnik, n 
Swiecino, p. Puck, ś 

~wielubie, p. Kołobzreb, wś 
Swierchol'la, p. Jasło, rz 
Swierczów, p. Namysłów, m (n,b,h) 
Swięck Strumiany, p. Wysokie Maz., wś 
Swiętoszyn, P• Milicz, m (n) 

x)Patrz Wstęp. 

Tarnów, Góra Sw.Mariana, ftł 

Tomice, P• Dzierżoniów, n (b,h, 
l,wś) 

Tomice, p. Dzierżoniów, h 
Tresta Rządowa, p. Opoczno, b 
Tropie, P• Nowy Sącz, ś 
Trójczyc.e, p. Przemyśl, rz 
Trzebula, p. Krosno Odrza~skie, 

h 

Tryńcza, p. Przeworsk, h 

r.arka, p. Grójec, nż 
Warka-Winiary, p. Grójeo, h (?) 

Warłów, P• Lubliniec, wś 
Warszawa, ś (1, nż) 
W~chock, p. Iłża, ś 

Węgry, p. Sztum, wś 
Węsiory, p. Kartuzy, rz 
\Vidoradz, wś 
Wieliczka, P• Kraków, wś, (ś) 

Wieliczka, p. Kraków, l ( rz) 
Wieliczka, p. Kraków -Bochnia 

n, (rz,wś) 
Wieliczka, p. Kraków -Zsmek Zup. 

ny'ś (wś} 
Vlierzchowie, p. Kraków, p (n) 

Wietrzyohowice, p. Koło, n 

Wilków, p. Prudnik, rz 
Winnica, p. Staazów, wś (ś, nż) 

VTiślica, p. Busko, ·wś ( ś) 
Witów, p. Sieradz, wś 
Ylizna, p. I.<>mźa, ś (nż) 

Wola Szydłowska, p. Mława, wś(rz 
Wolin Srebrne Wzgórze, wś 
V/ołów, n (rz, wś) 
Vlójcico, p. Grotków, p 
Wygnanki, p. Łosice, wś (?) 

Wyłazy, p. Siedlce, wś 

Wytrzyszczka,p.Brzesko, ś(nź) 
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ERRATA 

\;ittrs ·- - -~ 

jest powinno by6 str.~tu od 
d.ill 1.-~~~ 

jest powinno by6 
. ------··- -

16 Bebło Bębło 143 l neiwelkimi niewielkimi 
14 Maria <;ohild Maria Varczak 143 11 Przygłów-Murow€ Przygłów-Murew 
l2 ekspolracji eksploracji nie c nie c, pow.Piot·t 
11 pracowali pracowano ków Tryb. 
4 dotychcza dotychczas 144 18! Jak -
B klimatycznego klimatyczne 144 16 hrznatno-br~zo lijunatno-br~zo 

12 dwupiętrowych dwufnętcwych wy 
7 rylco•~ rylcowcz~ 145 11 piaszczystmy piaszczystym 
l rylców rylcowców 145 6 ogryniczono ograni'Czano 

23 ~i sakach ~1askach 146 18 zarysne zarysie 
10 wieciechów- wieoiechów- 151 19 Brul1n .. Kosk1 Brulino -Koski 

lasek Lasek 155 16 doporowadzi ły doprowł!llziły 

25 stronie stropie 16Q 11 stwiedzono stwierdzono 
14 pół wytwory półwytwory 192 l okreiH~nie okrdlenie 
22 puohatów pucharów 196 2 ryzy mi rytymi 
25 stronie stropie 217 5 półkosza półkoska 

l? kamienie łomów kamieniołomów 218 17 b raj brak 
25 bierZf\CYDI bie'tfłcym 231 19 z li kali zowane zlokalizowane 
24 połodniowy południowy 23? 23 grosik grocik 

3 Grz~iaca Grzmifłca 281 2 wmunicyjnf\ amunicyj n~ 
2 jedyni jedynie 30? 20 razy s zarys 
4 tincj i !'unkcji 348 11 żelarnych żelaznych 

4 załootożono założono 350 21 poehar puchar 
2 czyle czyli 350 19 gro:tdzi gwo:tdzi 

19 Miklaszewska- Mikłaszewska- 365 13 wersyfikacyjno we ry fi kacy 3 no 
Balcer Balcer 398 13 Biootanów- Bieotanów-

9 ny na 398 4 Brulin-Koski Brulino-Koski 
22 w Rzeszowie w Koszalinie 399 11 Falenty pow. i'alenty ,pow. 
lO Fal~ty pow. Falanty pow. Pruszków Piaseozno 

Pruszków Piaseczno 401 34 Okol•w pow. W:i! Okalew pow. 
9 Stefan 'liayda Stefan Woyda luń Wieluń 

8 Grytice Gryf'ice 401 l Przygłów-Muro- l'rzygłów-'Mur.p 
6 ulaga ulega wanho ·.?i ot rl•ów tor~ ---'-·- ----·'-
uzupel.ą_ienie_in_f.Q.!'!!!~.L Q_}ł!idanioch ośrodku bydeoskiego /natrz 'list,2,2/ 

Kozia Góra ,pow. 'l'.yrzysk - Badania prowadził mgr Czesław 1-otemski/llluze
um/,tinansował ~KZ w Bydgoszczy. 

Cmentarzysko z okresu halsztackiego/D/. 6 grobów szkieletowych 
1 2 ciałopalne. Stanowisko typowe dla kultury wschodniopomors
kiej. M.inn. natrafiono no lo urn twarzowych. 

Olsza,pow.T'/iogilno-Bada.riia prowadziły mgr Olga Romanowska 1 mgr Zofia 
Gaoa, finansował WKZ w Bydgoszczy. 

Cmentarzysko typowe dla kultury wschodniopomorskiej z okresu 
~rodkowolateńskiego.Mocno zniszczone. 

Bydgoszcz-ul.Bernardyńska- Badania prow a dził mgr Czesław Potemski/•u
zeum/,finansował WKZ w Bydgoszczy. 

Natrafiono na fra-gmenty murów i konstrukcje drewniane.M.inn. 
odkryto dre~nianą rurę wodocifłgOw~ a XVII w. Chronologia od XIV& 

Mrowiniec.pow.'T'ucholo-Badania prowadził mgr Czesław Potemski/Muzeum/. 
Grodzisko wczesnośre d niowieczne na półwyspie jez.Spi~wnik. 
Przebadano sondażem majdan i wał grodu. 

Strzelce Dolne,pow.Dydgoszcz- Badania prowadził mgr Czesław Potemski 
/Muzeum/,!inansował ~KZ w BYdgoszczy. 

Grodzisko wyżynne,cyplowe ze stootkiem. Zbadano konstrukcję wału 
/przekładka, izbice j .Chronologia IX-XIII w. 
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Wymysł6w, p. Starachowice, l (rz) 
~y!nia, Polana Smreczyóska, nż 

Zabieniec, P• Częstochowa, rz 
Zag6rsk, p. Kielce, p 
Zalesie ~ląekie, p. Strzelce Opolskie, rz 
Zalew Zegrzyński, P• Nowy Dw6r, b (h) 
Zawada Lanckorońeka, p. Brzesko, wś (h) 
Zawonia, p. Trzebnica, wś 
Zb6Jno, p. Kolno, ś 

Zbrojewsko, P• Kłob~dzk, b (rz) 
Zgierz, ś ( rz) 

Złocienieo, P• Drawsko Pomąrskie, ś 
Złota Pióczoweka, p. Pińcz6n, b 
Złot6w, h 
Złot6w , wś 

Zwola Duża, p. Garwolin, wś 

Selkowo - ~gojewo, So~ohowo, P• Słupsk, wś(h) 
Serniki G6rne, p. Busko, b, (n) 
Sukowice, P• Głog6w, h 

Wyk,"Tekst 11 ,Al.Ujazd.26 
U/1827-400/II T72 


