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W S T i P 

Po raz drugi sezon badań wykopaliskowych podsumowuje publi

kacja "Informatora archeolÓgicznego", zawierają-cego krótkie komu

nikaty sprawozdawcze wszystkich ekip archeologicznych. Badań 

' tych było w 1968 roku 304. Inicjatywa takiej formy informacji 

spotkała się z przychylnym przyjęciem przez ogół badaczy. Zaleta 

jej widoczna jest szczególnie w br., gdy ogólnopolska konferen

cja eprawo~dawcza nie odbędzie się w tradycyjnym terminie. Przy

chylna ocena pierwszego 10Inf'ormatora 10 spowodowała, ~e zaintere-. -
eowane instytucje: ~inieteretwo Kultury i Sztuki - Zarząd ~uzeów 

i Ochrony Zabytków! Poleka Akademia ~auk - Instytut Historii Kul

tury Ma terialnej i Polekie Towarzystwo Archeologiczne poetanowi

ły kontynuować współpracę, przyznając odpowiednie środki finan

aowe i eł~ąo pomocą organizacyjną. 

Konieczny pośpiech prac redakcyjnych spowodował w pierwszym 

10ln1'ormatorze '' szereg drobnych pomyłek i przekręceń, a kilka ni&-

porozumień w interpret'aoji instrUkcji zostało wyja~nionych dopie

ro po ukazaniu. się tomu. Dlatego. w niniejszym, 10Ini'ormatorze'" 

uwzględniając nadesłane wyjaśnienia redakoja w sprostowaniach za

mieściła sprawozdanie z badań w 1967 r. ze etan. w Falentach, 

gdzie pierwotnie ~ozpoczął badania Konserwator Zabytków Archeólo-
• 

gicznych, pójnie j zaś przejęło je Pańetwowe Muzeum Aropeologicz-, 
ne i ze etan. w Koninie, z którego nadesłane sprawozdanie nie 

uwzględniło udziału ekipy IHKM PAB. Redakcja wyjaśnia te~ . te dwa 

sprawozdania ze etan. w Sandomierzu- "Krakówce" , zamieszczone -

jedno w okresie wpływów rzymskich, drugie we wczesnym ~redniowie

ozu - w rzeczywistości omawiają te same badanie l różnice wynikły • 

z odmiennego spojrzenia dwóch autorów. 
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hecellzJ e ''lnform~:ttora'' przyniosły też kilkn o?u:Jzn.vch po3tu-

1Htó~ odno~nie układu tekstu. Zostały one - w miarę ~o~no4ci -

uwzt,lędnione przy redae,owaniu druc ieeo temu. Poza propozycjami 

odnośnie form,y tekstu kouwnikatoY., wi-elu badnczy ZE;;I'aozało też po 

stulat za ... ieszczania materiałóY. ilustracyjnych. Ten sł·uszn,y wnio

sek w re~lizacji natrafia jednak na duie trud~o~ci. Po~iększenie 

objęto,1ci ''Informatora" ze względów technicznych nie jest możli

we, druk oeobneeo tomu podwoiłby koszty . Hównież przygotowanie 

redakcyjne ma ter ia>óv1 ilustracyjnych nastręczał o by du~e trudno a c i 

badaczom paleolitu pl'zydatne eą rysunki głównie w naturalnych wy- , 

miarach i obszernym wyborze . W innych okresach najważniejszym był• 

by wybór typów ceramiki, co może nastąpić po wyklejeniu cerami ki 

i jej Y18tl(pnym opracowflniu. Przedmioty metalowe przed konserwac ją · 

również nie mogl-yby być przedstawione. '"! re z ul tacie w t ym tomie 

poetanowiono zrezygnować z prób, których warto~ć byłaby nader wę~ 

pliwa. 

kedakcja dziękuje też wszystkim autorom, którzy opracowali i 

nadeeł al i sprHwozdenia zgodnie z \\yznaczonym ter:ninel'l. t' ieetety 

do1ć dużo eprav.ozdan v1płynęło po terminie co u"trudniło adiusta

cję i prZ,Vl~otowanie cało~ci. 

l!ale~y sadzić , ~e ta posezonoY1a wspólne praca archeologów 

stanie się trndycyjną formą oceny działalno~ci bAdawczej katdego 

roku·. 

Mar ek Konopka 
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OKRISY PAUX>Ll1V l KE:ZOI.ITU 

CAJ OWANIE, pow . OtVIock Zakład Paleolit~ IHKM 

PAN w ':'larezawie 

Bodania prowadził doc. dr Romuald Schild . Finansował IRKM 

PAlj . Szósty sezon baJ.afl /ostatni/. Stanowieko torfowo-pia

Rkowe z o:<r eeu późnego paleolitu; me zoli t~& qlady z okre-

3U neolitu i z epoki brązu . 

Stonov. iako leży w centralnej części rozległegłego torfowis

ka /biegną cego łagodnym łukiem od Wilgi do Karczewie/ , na w~obód 

ocl v. e1 Całowanie , ca 1000 m. na pn. wsch. od przysiółka Pękatke . 

J -" t to wyspa aluwialno - wyomowa, wznoszące się od 1 do } m. po

nad poziom powierzchni torfowiska. Srodek tor fow iska charaktery

zuje si~ występowaniem szeregu podobnych v.'ysp . 

Podczae 6- ciu sezonów wykonano ogółem 13 wykonów badewczych, 

9 wykopów torfowych oraz 1f ~z~fów zwiadowczych. ~obec zakoóoze- . 

nia badatl , wyniki i ch omówiono nieco szerzej. · 

Stratygrafia geologiczna 

l.ajniższym stwierdzonym utworem są żwiry rzeczne & na nich le

ży zab~zona seria utworów .,ineralno-orgar.ogenicznych /torf i ma

dy ·rzeczne/ z glebą inicjalną w stropie. Ser i a ta prfykryta jest 

przez ut"'O!Y aluwialnej eedymentacji wyspowo - mieliznowej brze-, 

gów koryt a ·aa~y. Jej strop obj~ty jest gleł>ą typ~ Ueeelo, która 

u brzegów ~yspy przec~odzi w dwud zielny torf. Spąg torf~ otrzymał 

datę C14 , ~skaz~jacę na wczes1~ fazę dr ur iej połowy Aller~d~. W 

str efie hrze~owe j ~yepy torf Allerddu or az nejni7ej ooło~ona gle-
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ba Usselo na &tokach przykryte są przez bardzo cienki pozim gytii 

piaszczystej z datami 014 , określającymi jej wiek na przełom All

er~d/mł. dryas lub początek młodszego drrasu. Wymienione utwory 

pokrywa seria eoliczno- wydmowa , współczesna z dutą wydmą wałową 

uformowaną na płd. od wys~y aluwialnej . W strefie brzegowej seria 

eo~iczna lety pod serią torfową /2 , 5- 3 m. / z gytię w spęgu dato 

waną p~zez 0 14 na początkowy okres d.rugiej połowy .młodszego dry-

aeu. 

Stratygrafia archeologiozna 

Poziom.I- Najstarsze osadnictwo paleolityczne zalega w utwor-ach 

aluwialnych wyspy . Reprezentowane jeet przez 3 / l ub 4/ krze

mienioe, głównie o obarakterze pracownianym. Przemysł nowy, 

nieznany. 

Poziom I I -W stropowej części ąerii aluwialnej , ca 10- 20 cm. po

wytej poziomu I spoczywają 3 l ub 4 krzemienice nowego prze

mysłu z' formami tyloowymi , nawiązujące do tzw . przemysłów 

p6inomadleńskich Polski. 

Oba wymienione poziomy są datowane na pierwszą połowę Alle

r~du lub jego częśó środkową , zgodnie z datą C 14 dla epągu 

torfu kryjącego tą serię sedymentacyjną w strefie brzegowej 

'flyepy. 

Poziom III - Z poziomem tym związane jest osadnictwo spoczywają

ce w całe~ mi~tszośoi gleby Ue~elo . Stwierdzono obecnoś6 5 

krzemienie , z których dwie nalet~ do pr~emyał~ z formami tyt 
cowymi /przemysł bliski przemysłovli katarzynowaltUmu/ a c1wie 

do nowego przemysłu z liściakami typu Bromme i nielicznymi 

f ormami tylcov;ymi l ostatnia krzemienica reprezentuje pl'ze

mys~ paratarnowaki . 

~iek wymi enionych krzemienic noziomu III mieści się w dru

giej połowie Aller~du zgodnie z datowaniami 014 dla spęgu 

torfu al lcr~dzkiego i gytii kryjącej glebę Usselo /w s t re-



f ie brzegowej/. 

Poziom IV - Oaadt~ictwo tego poziomu spocz~wa na powierzchni gleby 

Ueeelo i jest przykryte przez serię eoliczne pierwszej poło

wy młodszego dryaau. Stwierdzono obecno:)ć 4 ki·zemienic • . Nowy 

przemy s& , zawierający elementy cyklu mazov1sza.ńskiego, liś

ciaki typu .Bromme i zbliżone do ahrensburgskicb, wraz z nie

licznymi formami t ylcov;ymi. ''liek osadnictwa jest róv.noczeeny 

wiekowi gy:t11 kryjącej glebę Ueaelo w s t refie brzegowej wys

py /początek młodszego d;yasu/ . 

Poziom V - N.ateria~V-go poziomu stratygraficznego , j ak również 

młodszych poziomów , spoczywają bez zróżnicowania stratygra

ficznego , w ogniwaoh glebo~ych gleby bielicowej obe jmuj$cej 

strop serii eoliczno-wydmowej . Podział stratygr aficzny osad

nictwa młodszego od serii eolicznej /a więc ROczynaj$C od po 

ziomu V/, może być ustalony wyłącznie w strefie brzegowej. 

Tak więc najstarsze materiały osadnictw~ poet-wydmowego leż4 

tuż pod gytię tworzącą spę,g serii torfowej i kryjącą ~ stre

fie brzegowej/ serię eoliOZll$· Są to materiały cyklu mazow

szańskiego. Pozycja stratygraf i czna pozi omu V nie jest naj 

~ewniejsza . Z osadnictwem t ym wiąże się jedna lub dwie krze-

mienice. 

poziom VI - W strefie brzegowej materiały zal.iczone do poziomu 

VI v:yetąpiły w epągu gytii st.anowiacej spąg serii torfowej . 

Należą one do przemysłu płudzkiego. Datowanie C14 wskazuje 

na początkowy okres drugiej połov.y młodszego dryaeu. 

Poza materiałami związanymi· z poziomem VI na stano~isku od

lu:·yto typologicznte nieco młodsze osadnictwo maz'owezaaskie , 

którego wiek nie został dotychczas ustalony. s~oczywa ono 

również w gytii . której spę8 zajmuje osndniotwo poziomu VI. 
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Poziom VII - ~ajstarsze osadnictwo mezoliczne etanowiska związa

ne jest z cyklem narwiańskim ~ strefie brzegowej wystąpiło 

ono w dolnej part~i serii torfowe~. Jego ~iek może byó pro

wizorycznie określony na wczesną fazę b9real~. 

Poziom VIII - Również osadnictwo cyklu narwiańekiego. ~ stręfie 

brzegowej materiały z nim związane ~yetąpiły w torfie powy

tej poziomu VII. Nieco wytej, nad poziomem VIII. również w 

strefie brzegowej wyspy. stwierdzono nieliczne materiały me

zolityczne. Nie ~etalono ozy materiały te reprezentuję młod

szy poziom osadniczy czy też eą to materiały poziom~ VIII na 

wtórnym złoż~. Ponieważ ogółem stwierdzono obecność 3 krze

mienic cykl~ narwiańekiego, z których jedna jest związana z 

poziomem VII . przeto rozetrzygnięcie wątpliwości związanych · 

z materiałami wyetęp~jącymi ponad poziomem VIII może wpłynąó 

na datowanie dwóch pozoetałych krzemienic mezolitycznych. 

Pozs wymienionymi krzemienicami. na stanowisk~ wystąpiły ma-. 

teriały pótnopaleolityozne. pokrewne tzw. p~zemysłowi grochalskie

m~ . Ponadto stwierdzono Alady osadnictwa k~lt~y ceramiki szn~o

wej oraz k~t~y trzcinieckiej. 

lfobec ~ikAlnej wartoAoi etanowiska w Całowani~ należy poetu

lo~aó ca}kowi te wywłaszczenie sr~tów objętych przez to stanowie

ko oraz utworzenie rezerwatu archeologicznP-.,n . Ił ieete ty w chwili 

obeo~ej, mimo interwencji Konserwatora Zabytków Archeologicznych 

na woj. warszawskie oraz zakazu pobierania piasku, stanowisko to 

nadal podlega systematycznem~ niszczeni~. 
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U.EDHZl CZi.A , 90v . • 1\ielce • n t.edr" •,rchP.olottii I-olski 

tmi.Yier::.ytetu Jagiellońskie J askinia "Raj '' 

/Inf . Arch . 67 : ZAGOHSt/ 

Badunia prov.edzH doc . dr Janusz K . J.ozłowski . Finoueował 

"'lo je\~ódzki Ośrodek Sportu i ~uryst:,•ki w Kielcach . Drugi 

sezon badau. Stanowisko jaskiniov.e z okresu paleolitu . 

"Kontynuowano budanie r a toYinicze zv1i~ zane z zabezpieczeniem 

osadów jaskini Ra j przed pracami zmierzającymi do turyetycznego 

udost~pnienia tego obiektu. 

"lykonano wykop podłużny w korytarzu wat~pnym , komorze wstęp-

nej oraz komorze stalaktytowej . Uzyskano obszerny materiał do 

s tratygrafii osadów jaeAini , k t óry w sposób zas adniozy potwier

dził wyniki badan 1%7 r . or az ich interpretację . ~V toku badań v/y

dobyto liczn~ •materiały archeolog iczne /f09 okazów/ i paleontol o

g i czne /ponad 1200 oznaczalnycb fragmentów kości dużych eeaków i 

" lelka ilość ko~ci drobnych gryzoni/ . .. ąjnitsze os11dy jas kini 

zbudow3ne aa z serii spą{>owej , złożonej z glin zawierających oto

czaki viapienne , w snar,u 1 w stropie zabarwione j humusem . Seria ta 

ma swój oopowiednik w dnie doliny. "'yżej zPlegaja dwa poziomy gli-

l 

. niae t o-;.ruzowe , przedz i elone w partii bliższej otworowi poziomem 

utworu l eseowatego . "/ obu poziomach występują wyroby k8111ienne • 

.'.'epomniane gliny pokr y te są ut\•oresu gliniasto-gruzowym, silnie za-

burzonym kriogenicznie , zav. i era ją cym t,ruz wyłącznie oetrokrawę-

dzjl.ety , e~ a bo zwietrzały • • c ad poz iomem tyr, wyetc;puje - aż do koń

ca komory wet~pnej - seria lessow~tych mułków , zawierająca w spą

gu gruz W'lnienny . • a rozmytej powierzchni u tv. oru wy e t~puja war

etwov.enc piaski , ianikające w g~ab jt;~~ki.r.i. Povryte sa one e~abo 

v.ykez ta~ c onym poziomem huMusowym v. pa rtii przy o tv•o rowe j oraz sko

rupą naciE>km~a v. dalazych partiach jąskini. 
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Badania dostarczyły ist~tnych materiałów do cha.akteryatyki 

górnego poziomu kulturowego. ) ~ekazująo związki /w zakresie tech

niki i t ypologii/ pomiędzy d~pma pozioma~i kulturowymi jaskini. 

GOJSC, pow. Pajęczno Zakład Archeologii Poleki 

Uniwersytetu Jagielloński~ 

go w Krakowie 

Badania prowadził dr Bolesław Ginter, przy współudziale 

.mgr Anny Dagnan i studentów Archeologii Polski U. J. 

Finansował U. J. Trzeci sezon badań. Pracownie krzemie

niarakle z okresu póinego paleolitu. 

Kontynuowano badania wykopaliskowe etanowiska położonego na 

oamiometrowym tarasie piaszczysto-żwirowym lewego brzegu Warty , 

na zachód od wei Gojść. ~ykop tegoroczny zajął powierzchnię około 

40m2• Przylegał bezpośrednio do ubiegłorocznego wykopu II/67. W 

obrębie wykopu odkryto kilkadziesiąt tyei~oy wyrobów krzemiennych• 

zalegających przede wszystkim w iluwium piaszczystym, oraz częś

ciowo we współczesnej próchnicy. 

W materiale wykopaliskowym przeważały odłupki z różnych tez 

wstępnej i naprewczaj obróbki obłuphi i rdzeni . O wiele rzadsze 

były tzw. odpadki charakteryetyczne rdzeni i wiórya te ostatnie · 

najczęściej nieregularne, lub uszkodzone.· Obłupnie, rdzenie i na

rzędzia etanowiły grupę liczącą kilkaset okazów. Rdzenie w dużej 

cz~ści zaczątkowe, przeważnie dwupi~towe , lub ze zmienioną orien-
'. 

tację, formowane · na sposób rdzeni dwupiętowych, najczęściej o peł· 

nej zaprawie przygotowawczej . Narzędzia typu nakopalnienago /m. 

in. ciosaki i narzędzie ciosakowatej i paranaście okazów narzędzi 

podomowych . 
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Wyroby skupione były w kilku krzemienicach pracownianych, o 

średnicach 1,5 m do ok. 3m. Naj bogateza liczyła ponad 10.000 

okazow . tłarzędzie podomowe stanowiły uzupełnienie zespołu podo

mowego cyklu mazowszańskiego, odkrytego w roku ubiegłym. Jest on 

interesujący ze względ~ na obecność kilkudziesięciu drapaczy i od· 

łupków retuszowanych w typie skrobaczy, przy paru rylcach i poje-

4yńczycb liściakach. OałoAć etanowiska należy zaliczyć do cyklu 

mazowszańskiego. 

GORY ~IITOKRZYS~IE /północny stok/ 

powiaty: Lipsko, Starachowice, Radom, 

Szyd;towiec 

Zakład Paleolitu IBXM 

PAN w Warszawie 

Badenia prowadzili doc.dr Romuald Schild i dr Hanna ~ięc

koweka. Finansował IHKM PAN, przy współpracy Pańetwowego 

Muzeum Archeologicznego i Dowództwa ~arezawekiego Okręgu 

Wojskowego. Pierwszy sezon badań. Stqnowiska kopalniane i 

pracowniane /przy~opalniane/ , ~ókręeu pó~nego paleolitu, 

mezolitu, neolitu 1 z epoki brazu. 

Badania miały na celu inwentaryzację 1 ~ozpoznanie punktów 

wydobycia krzemienia czekoladowego w pasmie wapieni kiemerydzkiob 

północnego obrzeżenia Gór ~więtokrzyekich: Paemo to biegnie od 

Bałtowa do Nowego Miasta nad Pilicą. Większość zarejeetrowan1cb 

punktów wydobycia była' znana jut prof. prof. J. Sameonowiozowi i 
'c . 

s. Krukowakiemu w okresie międzywojennym. 

Ogółem stwierdzono obecność 16 lub 17 punktów wydobywania 

krzemienia czekoladowego różnych odmian. Ich l okalizacja jest na

stępująca: Prędocin, pow. Starachowice - 1 ł Iłża, pow. Starachowi• 

ce- 1ł Polany, pow.Radom- 3 lub 4ł Polany Kolonie , pow. Radom-
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- 5, Wierzbica , pow. Szydłowiec - 2 a Tomaszów, pow. Szydłowiec -

11 Orońsko, pow. Szydłowiec- 1 ł Guzów , pow. Szydłowiec - 1 ł Chro

nów Kolonia , pow. Szydłowiec - 1 . 

Conajmniej dwa z ww punktów zwiazane eę z t zw . cyklem łyeo

górzańekim . Na jednym z niob /Polany Kolonie I I/ materiały łyeo

górzańekie wydają eię byó znaczni~ s t arsze od występującego tu 

równie~ cyklu mazowezaoskiego. Dowodzi tego m. in. fakt bardzo 

silnego zbi elenia oraz wyra~nego zniszczeni a powierzchni narzędzi 

typowych form łyeogórzańskich, podczas gdy materiały cyklu mazow-. ' 

ezańskiego , odkryte na tym stanowieku eą niezbielałe i znacznie 

bardziej świe~e . 

Zarejestrowane punkty wydobywania krzemienia czekoladowego 

były wykorzystywane w okresie od paleolitu do epoki brązu, o ozym ' 

4wiadczę rdzenie oraz nieliczne wyroby "podomowe", występujące na 

powierzchni "zrobów ". łfiektóre z nich wydaję się byó związane ze 

znacznie krótszym okresem eksploatacji ograniczajęcym się , jak np. 

w wypadku Tomaazowa przede wszyatki.m do górnego mezolitu. 

Planowane aą dalsze badania zwiadowcze i wykopaliskowe. 

JiDRZEJOW - powiat 

WłOSZCZOVIA - powiat 

Pracownia Archeologiczno-Konaer

watoraka PKZ - Oddział w Krako

wie 

Badania prowadził mgr Teofil Dębowski. Finansowe) W'KZ 

w Ki t lcacb. Pierwez,y sezon badań. Badania powierzchniowe , 

etan~wieka z epoki kaMienia, z okresu wpływów rzymskich i 

wczesnego średniowiecza. 

Prowadzone w br. prace st~owią wstępny etap kompleksowych 

bedari powiatów: Jędrzejów i ~łoazczowa majacych na celu ocenę 
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etanu zachowania etano~isk znanych i odkrytyeh, oraz opracowanie 

wytycznych konserwatorskich . 

WioeQ4 przebadano teren w okolicy Szczekocin, Lelowa i Koniec

pola w pow. Włoszezowa ora z Sędziszowa i 'lfodzieł awia w pow . Jęd

rzejów. 

Odkryto lu~ zweryfikowano ponad 50 stanowisk. Na uwagę zaełu• 

guję : zespół stanowisk wydmowych /przewatnie z epoki kamiennej/ 

nad rzeczka 2ebrówka w okolicy SzczekoclnJ etanowiska na lewym 

brzegu rzeki Białki w okolicy Lalowa pochodzące z okresu wpływów 

rzymskich i wczesnego ~redniowiecza , oraz atanow lsko 1 w Drochl i 

n1e k/Koni~cpola , na którym odkryto grób popielnicowy z wypoeate 

niem, m.in . z zapinką z okresu wpływów rzymakich. · W sezonie jeei~ 

nnym badano okoli ce Jędrzejowa. Odkryto parędzieeic t stanowisk , • 

między innymi jAmę kultury grobów podkloszowych w Wolioy pow. Ję

drzejów . 

Badania powierzchniowe oraz wykopaliskowe na najbardziej za

gro~onych obiektach będa kontynuowane w przyez~ym r oku . 

KRAKOW - ul . Spadziata 

Stanowieko B 

Katedra Archeo1ogii Pol ski 

Uniwersytetu Jagie1lońekie

go w Krakowie 

Badania prowadził doc . dr J anusz K. Kozłowski. Finsaował 

u. J. Pierwszy sezon badań . Stanowieko lessowe z okresu 

górnego paleolitu. 

'V maju br . przebadano czę~ć górnopaleolitycznego et~nowiska 

odsłoniętero Y czasie porządkowania okolicy kopca Kościus~ki . Le

~ 0 1 o n'-1 ok'llisty:n cvplu "łiZf;ÓrzP 4w. Pronte>'lv .v wysoko v.zniesio

n:·•~ n Hl dolina •tudo.v.·y . Cypel ten j es t pol1r:•tv niew i elkiej mięż- , 
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ezo~ci pokrywę leesowę i szczątkowo zachowanymi glinami detrytyoa

nymi. Stanowieko wykryto na granicy less~ i wspomnianych glin, w 

soliflukcyjnie przemieszczonych mułkach . leseowatych. Przemysł 

krzemienny jest reprezentowany wyłącznie przez ostrza tylcowe, jt• 

dnozadzierce typ~ koetienkowekiego oraz ~yloe. Wyroby · krseaienne 

występuję pośród dutych skupisk kości ssaków plejetooe6ekioh 

l głównie mamutów,/, tworzących odoinki dośó reg~arnych kręgów. 

' Układ ten euger~je, te mamy do czynienia ze śladami mieszkalnych 

budowli naziemnych, przy konetr~cji których ~tywano kości długie, 

łebra i szczęki dąlne mam~tów. 

B8dania stanowieka będę kontyn~owane w r. 1969. 

IRAXOW - ZAXRZOWU patrz wczesne §redniowieoae 

LU!.l, pow. 'fłodawa 

Stanowieko 1 

Zakład Paleolitu IHIM PAH 

w Warezawie 

Badania przeprowadziła dr Hanna Więokoweka. 7inansował 

IHDI PA.N. Drugi sezon bada6. Stanowieko W7daowe . a 

okres~ mezolit~. 

Stanowieko Luta 1 /region Pojezierza ŁęczY;ńsko-Włodawskie~o/ 

lety na południowo-zachodnim skłonie wysokiego wału wydmowego, wy. 

ciągniętego wzdłu! osi wschód-zachód, znajdujęoego ·eię w odległo,. 

ci ok. 1_ km na południe od wsi Luta, tut przy zabagnionej dolinie 

rzeki Xrzemianki. 

Badania objęły obszar 107m2, eksplorowany średnio do 80 oa . 
ponitej powierzchni. Powiększono w kierunku saobodnim i północnya 

wykop z r. 1965· Ilo~ó zabytków w badan~ oztśoi wykopu atopniowo 
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maleje , co wskozywałoby na blis.lde już t~z.vskanicl, l'zamknięcia" er a -, 
nic skupienia wyrobó~ krzemiennych. Główny po~io~ ich występowania 

' znajdował się średnio 20-40 cm poniże j po~:ierzchni , w spągowej 

części próchnicy i s t ropowej iluwi um s ilnego. 

Uzyskany materiał krzemienny , liczacy kilka tyei~cy wyrobów, 

/w t ym 370 rdzeni i narzęclzi/ reprezerttuje w najv. lększe j części 

me zoli t. 1-ła jliczniej wy stąpiły t akie D<-ll'Z~dzia j~k : drapacze , skro. 

bacze wielorakie , r ylce i zbrojniki mikrolityczne /tylczaki , pół

tylczaki , trókąty , 1 sporadycznie, trapezy/. Do wyrobu narzędzi 

używano głównie miejscowego krzemienia kredowego narzutowego , do 

mieszkę etanowi krzemień świeciechoweki i czekoladowy . 

Materiał - jak się wydaje - nie j est ••czysty" kul turowo . 

Swiadczą o tym zarówno duże .rozmiary skupienia / aczkolwiek jest 

ono plenigraficznie czytelne/ , jak i skład typologiczny inwent a

rza , zawierającego przede wszystkim elementy dwóch wyróżnionych 

dla mezolit u cykli przemysłów : narwiańskiego i wi~lańskiego , a 

także rozmieszczenie poziome tychże elementów. 

Dalsze badania mogą dostarczyć wy j ś ciowego materiału dla upo

rządkowania pod względem kul tw·owy.m tego zespołu , bogatego i bar

dzo cennego dla wschodnich obszarów Polski . 

Vł południowej czę.Jci wykopu odkryto niewielki.e skupienie , któ- · 

re dostarczyło materiał~ właściwego cyklowi narwiańskiemu. 

MALESO\'IIZll A, pow. Suw8 ł ki . Katedra Archeologii Pradzie

jowe.j i 'r.'czesno9redniowiecz

nej. Uniwersytetu "larszawskiego 

Barl<>njA pro·ł.adziła mer Syl wia l!: i erzbi~ka -Pawłowska. 

E innnsował (] . "7 . Pier\\SZY s ezon bodall. St~'lt10i'!isko t ?.

racov. e z okresu l!lezolitu i neolitu. 
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Przeprowadzono badania sondażowe na wyspie tarasu trzeciego 

Czarnej Hańczy w celu zorientowania się w możliwo,oi ekspl?raoji 

wykopaliskowej st~owiek epoki kamienia w podobnych warunkach 

morfologicznych i geologicznych. 

Stanowieko w Maleeow~tnie odkryto podczas badań powierzoh

niowych w 1964 r. Znalez iony wów czas materiał krzemienny określo

no jako mezolityczny. W wyniku prac tegorocznych okazało się, te 

zabytki są niezbyt liczne /prawie zupełny brak narzędzi/ i że za

legają głównie w warstwie ornej oraz niżej, znacznie rzadziej w 

sypkim 4ółtym . piasku z dutymi głazami. Materiał ten nie jest jed-~ 

nolity - nie wyklucza domieszki neolitycznej. 

Mamy tu do czynienia ze zniszczonym ubogim stanowiekiem me-
' 

zolitycznym /brak okazów chrakterystycznych uniemożliwia dokład-

niejsze rozpoznanie/ oraz prawdopodobnie z wyrobami krzemiennymi 

neolitycznymi. 

KATŁAX, pow. Suwałki 
l . 

Konserwator Zabytków Arche

ologicznych w Białymetoku 

Badania prowadziła mgr Sylwia Wierzbicka-Pawłowska. 

Finansował YKZ w Białymstoku. Czwarty sezon badań. 

Stanowisko tarasowe z okresu mezolitu, neolitu i z 

okresu wpływów rzymskich. 

Tegoroczne badania zakończyły systematyczne prace wykopalia

kowe prowadzone od 1965 r. Celem ich było odkrycie dalszych jam 

w najwyżezej " czę~ci stanowiska, oraz ostateczne wyeksplorowanie 

warstwy kulturowej w kierunku wschodnim i południowo -wschodnim. . . 
W wykopie o pow. 40m2 , na kulminacji, natrafiono na dwie 

jamy, które dostarczyły niezbyt licznych wyr~bów krzemiennych i 
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odp3dków o pokroju mezol i t yczn:f!r., kilku z~eytkÓ\', \\yr·Jźnie r. Poli-

1.) cznycb oruz mr, :!ych , niechRrsk~erystycznych frągmentów ceramiki 

prawdopodobnie neolitycznej /tłust•twa ~lina o domieszce wy>acznie 

ro Uinne j, bądź nikłej domieszce minera lnej k\\arcu i miki./ . Mater

iały t e \\ystąpiły w przemieszaniu. v· jednej z jam znąjdowało się 

palenisko z k!lmieni. :-.a podobieast\r:o tych wazvatkich obiektów 

wskazują: zawartość kulturowa , wymiary /o~ dł u?. sza ok. 2 m, gł ę

bokość do od . ~O cm poniżej spągu warstwy. ornej/," orientacja 

/północ-południe/ 1 usytuowanie w bliskości jam eke~lorowanycb w 

latach ubiegłych . Obfitość mezo~itycznych materi11łów krzemiennych 

w war stw i e or ne j, w który to poz i om niewątpliwie wkopano kiedyś 

jamy oraz brak pewnych analogii, ·3wiadczę iż nie ma podstaw , by 

inwentarze z nich uz"yskane uznać za nowe zespoły o charekterze 

prze jściowyru, "me zoli tyczno- 'neoli tycznym". 1:7ła ło iwsza wydaje się 

interpretacja, że jamy reprezentuję bliżej nieokreqlone osadni 

ctwo neolityczne , rozwijające się w miejecu zAsiedlonym uprzednio 

przez ludność mezolityczną . 

VI warstwie kulturowej or az w płytkich jamach pod nią zaiega

jacych u podnóża kulminacji /nad rz . Zu~ianka/ natrafiono na li~ 

czne fragmenty ceramiki p6źnorzymskiej. 

NlEDORO':lA , pow. Chełm Lub . 

Stanowisko I 

Zakład Pale'oli tu IlOO~ 

PA.N w Warszawie 

Had oniA prowadziła Halina ~ackiewicz. Finansowało 

Tov.arzystwo ł~ił o1ników. Ziemi Che~mskiej . PiEJty se

: zon badatl . St::>nov. ieko piasko\'te z okresu mezolitu . 

l'race \'. ykopR.lisko\'. e trwały od 24 . VIII do 13 . XI. Celem ich 

był' o odkrycie dalszych cz:ystyc h ze s po?' ów me zoli ty~znych . "1yeks-
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plorewano trzy wykopy /6, 1, 8,/ i szereg rowów eondatowych

wszystkie umieszczone na północnym stoku wału piaszczystego. 

Wykop 6 /na N od zeszł9rocznego wyk~pu 5/ - dostarczył bar

dzo ubogich materiałów krzemiennych i kwarcytowych, skupionych 

wokól ogniska jamowego, wyłotonego kamieniami. Ubóstwo. zabytków 

nie pozwala na okre~lenie ich przynależności kulturowej. Utytko

wanie kwarcytu i formy dwóch rdzeni, mogłyby mote wekazywa6 na 

jakieś zwi4zki z cyklem wiślańskim. 

Wykop 7 /między dawnymi wykopami ; i 4, w czasie ekeploraoji 

połęozony z wykopem 3/ - odsłonił w iluwium silnym czyetę, zwartę ... 

bogatę krzemienicę podemową cyklu wiślaóskiego. Inwentarz krze

mienny, piaskowcowy i kwarcytowy zblitony jest do materiału krze

mnicy wiślańskiej, odkrytej w Nieborowej w 1966 r. Rótntce widoozJ 

ne eę w proporcjach zbrojników /tegoroczne smukłe, bardziej w ty

pie Svaerdborg/ i w stosunkach ilościowych między poszczególnymi . . 
grupami narzędzi. W ubiegłym roku, w poblitu.obecnie odkrytej 

krzemnic,., odełonięto dwa ogniska, e przy nich śladJ pracowni w 

której obrabiano kwarcyt i piaskowiec. 

Wykop 8 /na N od dawnych wykopów 1 i 2/ - dostarczył padomo

wej krzemnioy, równiet cyklu wiślańskiego. Krzemnica letała na po• 

wierzchni deflacyjnej, w epęgowych piaskach ilawiua silnego, pra14 

ltrytyoh współozeenę nadmtnę, słebo . zglebioD4• Planigrafio&nie 

miała wyrdny, zwarty sarys. W in.wentarzu krzem.i.ennym uderza jed

nak doś6 duta .niezgodnoś6 między półsurowcem utytym do wyrobu na

rzędzi a pozostałym materiałem półeurowcówo-odpadkowym. Najblit

eze otoczenie krzemnicy nie zostało przebadane. 

Tegoroczne odkrycia pozwalaję na pełniejezę charakterystyk• 

cyklu wiślańskiego. Dostarozaj4 tet materiału d~ teoretycsnego 

zagadnienia wydzielania przemysłów w obrębie cyklu. · 

Badania etanowiska będą kontynuowane w przyezłJII roku. 



OJOOW , pow. Olkt.tez 

Jaski'nia Ciemna 

- ? 1 -

~' uzeum Archeologiczne 

w ll.rakowie' 

Badania prowadził mgr Staniał aw Kowaleki . Finansowało t"luzeum 

Archeologiczne w Krakowie . Piąty sezon badań . Stanowisko jas _ 

kiniowe z okresu paleol i tll, &lady z okresu neolitu. 

Prace wykopaliskowe w J askini Ciemnej-Oberzysku Wielkim na

wiązują do badań prowadzonych tu przez S.J . CzArnowskiego /1898 -

ląl2 r . / i S.Krukowskiego /1918· - 19 r./ . 

'R bieżącym sezonie /l. VII. - 20. IX. / skoncentrowano się na 

próbie rozwiązania podstawowych problemów stratygr aficznych Obe

rzyska Wlk. , związanych z osadnictwem środkowopaleolityoznym. Z 

uwagi na znaczne ro zmiary s tanowiska , eksplorację ograniczono do 

Tllnelu Pn. i jego pogranicza z Ogrójcem /wykop II/ . Badani a po

twierdziły spostrzeżenia poczynione w latach ubiegłych , iż na 

pewnym odcinku występują dwa poziomy l essu z gruzem. Poziom dol-

~· zachowany szczątkowo , zawiera warstwę kulturową , związaną z 
. -

młodszą fazą osadnictwa kultury prądnickiej . występującego w Jae-

k1n1 Ci ,emnej . Od górnego poziomll leasll oddziela. go seria gliniasta, 

złożona z trzech części . Nie udało się dotąd ustal ić wzajemnego 

stoslln~U obu poziomów lessu z gr llzem. 

W eksplorowanej części obiektu wyróżniono 15 zasadniczych po

ziomów i war s tw, z czego 12 obejmuje osady plejstoceńskie. Zabyt 

ki paleolityczne stwierdzono w 8 poziomach. 

W wynikll badań uzyskano dalsze materiały zabytkowe kultury 

pr~dnickiej . Prócz nowych form noży typu prądnickiego znaleziono 

s toRunkawo znaczną ilo~ó zgrzebeł , które w inwentarzu Ciemnej są 

t ~rmą zanikającą . 

W czasie prAc znaleziono również pewną ilo~ó za bytków z neo-

l ttu 1 czasów póiniejszycb. 
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Badania będą kontynuowane w latach przyszłych. 

POBIEL, pow. Góra Sląeka 

Stanowieko 10 

Katedra Archeologii 

Uniwersytetu Wrócławekiego 

Badania prowadził mgr. Zbigniew Bagnieweki. Finansował 

Uniwersytet Wrocławski. Drugi sezon badań. Stanowisko 

tarasowe z okresu mezolitu. 

Stanowieko poło~one jest około 800 m na południe od wsi, na 

tarasie nadzalewowym rzeki Orli /Orla/, przylegającym do starorze

cza. Taras ozę~ciowo zwydmiony. 

Wykop I/68, usytuowany przy krawędzi tarasu, dostarczył ogO

łem 17091 zabytków z łącznej powierzchni 64 m2• Największą iloś6 

okazów wy.dobyto z pozioma. glejowo-iluwialnego, silnie zakłócone

go ingerencją wody, na głęboko~ci ód 30 do 90 cm. Pojedyńcze ~ze

mienie występowały do głęboko~ci 140 cm. 

Wykop dostarczył 213 rdzeni, wśród których dominują okazy ma

łe i mikroli tyczne, ·jednopiętowe, wiórowe oraz wiórowo-odłupkowe. 

Wśród narzędzi najliczniejszą grupę stanowię zbrojniki/37 tylcza

ków Stawinoga, 5 fragmentów t ylczaków, 19 półtylczaków Komornica, 

19 pó~tylozaków "innych", l nó~ typu Kostienki, 106 trójkątów, 

O półksię~yców, 6 trapezów, 77 fragmentów zbro jników, 7 półproduk

tów zbrojników, oraz 140 rylcowców/. Z inńych narzędzi znale~·onoa 

72 drapacze, 8 skrobaczy, 3 pazury, 3 przekłuwacze, 11 rylców, 2 

piłki, 4 obłęczniki, l narzędzie mixte, 3 narzędzia nieokreślone, 

18 fragmentów, 3 wió~y z wnęką, 46 wiórów i 25 odłupków mikrołus

kanyoh. 

I nwentarz reprezentuje więc starszą fazę mezolitu w Polsce, 



tzw. przemysł komornioki. 

Stanowisko rokuje dute nadzieje na uzyskanie dat przyrodni

czych. W nadchodzącym s~zonie przewiduje się eksp~orację dna sta

rorzecza, gdzie znaleziono zabytki pod brekoją organiczną /dęby/. 

S!SPOW, pow. Olkusz 

Jaskinia Tunel Wielki 

Schronisko nad J,Niedostępną 

Schronisko pod Tunelem Wielkim 

Katedra Archeologii Pradziejowej 

i Wczesnośredniowiecznej 

Uniwersytetu Yarszawskiego 

Badania prowadzili doc. dr Waldemar Chmielews.ki i dr Stefan 

Kozłowski przy udziale geologa - dr Teresy Nikleweklej z 

Pracowni Geolog~ Czwartorzędu ZNGeol.PAN w Yarszawie. Fi

nansował Uniwersytet Yarezawski. Dr11gi sezon badań. Stano

wieko jaskiniowe z okresu paleolitu i neolitu. 

Trzy wymienione obiekty znajdują się w ostańcu wapiennym 

wschorlniego zbocza wąwozu Koziarnia, łączącym się z doliną rzeki 

Sąapówki ok 900 m na SW od omawianych stanowisk. 

W ubiegłym roku stwierdzono w Tunelu Wielkim ślady osadnictwa 

neolitycznego , górno- i środkowopaleolitycznego . Y roku bieżącym 

zakończono badania warstwy środkowopaleolityoznej, pozyskując ko

lekcj ę 50 wyrobów krzemiennych. Reprezentuje ona krótkotrwałe prze

bywanie w jaskini gromad myśliwskich z wczesnej fazy ostatniego 

okr.eau zirnnego /Wtlrmu/. Wyroby krzemienne mają charakteryetyczne 

Zll iezczeniR krawędzi, uważane dawniej za oeohę tzw. kultury tajao

ko-dupickiej . W rzeczYfiietośoi są to jednak zniszczenia wtórne , 

hez wymowy kulturowej. Zespół ten posiada a~alogie w zespołach z 



pobliskie3 jaskini Koziarni •• y,stępują w nim elementy teohniki le

waluaskie j . 

Podohod~ą~pod Tunel Wi~~ki schronisko nie zawiera poziomów 

archeologicznych. Łączy się qno szczeliną §ródskal.ną ~ sąsiednim 

schroniskiem, znanym pod naz~ . "schronisko nad Jaskinią Niedostęp

ną". To ostatnie zostało zbadane na przestrzeni 4 m2 do głęboko~ci 

3m. Schronisko to, o powierzchni 12m2 , wbrew oczekiwaniom zawie-

rało bagatę warstwę kultury nadoisańskiej, a na głęboko~ci 100 - . 

115 om od powierzchni - pozostałości paleolitycznej warstwy kultu

rowej. Prawdopodobnie jest to warstwa z oscylacji chłodnej schyłku~ 

ostatniego zlodowacenia. Zawiera około 100 wyrobów kr~emiennych 

drobnych rozmiarów oraz fragment narzędzia kościanego. Obarakter 

kulturowy tej warstwy na podstawie pozyskanych materiałów nie mo~e· 

by6 obecnie ustalony. Obiekt wymaga dalszych badań. 

STARE DRAWSKO- WYSPA BIELAWA 

pow.Szczecinek 

STOCZKI, pow. Pajęozno 

patrz okres halsztacki 

Katedra Archeologii Poleki 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 

w Krakowie 

Badania prowadził - dr Bolesław Ginter, przy współudziale 

mgr Anny Dagnan i studentów archeologii Polski U.J. Fi

nansował U.J. Pierwszy sezon badań . Pracownia krzemieniar

ska z okresu p6inego paleolitu. 

Przeprowadzono krótkie, sondażowe badania wykopaliskowe na 

stanowisku 3. Położone jest ono na załomie ośmiomatrawego tarasu 
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piaezozyeto-twirowego prawego brzeg~ Warty, naprceoiw etan~wieka 
l 

1 . w Gojśoi~. 

Tegoroczne prace ograniczyły · eię do przebadania teren~ o 

powierzchni par~aet~ m2• Wykop dostarczył kilkuset wyrobów krze

miennych , zalegających we współczesnej próchnicy i częściowo ' ilu

wium piaazozyetym, którego górna ozę~ó uległa zniszczeniu. W~ród 

wyrobów przewstają odłupk~ zaprawiakowe , odpadki 1 fragmenty wi ó

rów. Znaleziono takte dwa rdzenie w typie dwupiętowyoh. 

Odkryty inwentarz etanowi czę~ó uszkodząnaj krzemienicy pra

cowniane j, zapewne nale~ącej do cyklu mazowszańskiego . 

WŁOSZCZr A - powiat 

WOJCICE, pow. Grodków 

patrz okree paleolitu i mezolitu 

Jędrzejów - powiat 

Katedra Archeologii Polski 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 

w Krakowie 

Badania prowadził dr Bolesław Ginter , przy współudziale 

mgr Ar~y Dagnan i studentów archeologii .Poleki U.J. i 

U.A.M. w Poznaniu. Pinaneował U.J. i w,x,z. w Opolu. Trze

ci sezon badań. Stanowieko otwarte z okresu górnego paleo

litu; ~lady z okresu wczesnego ~redniowiecza. 

Stanowieko A poło~one jeet na wyeoozyjnie lewego brzegu Nyey 

Kłodzkiej, na północ od wei. Badania objęły obszar o powierzchni 

ponad 100m2• Dostarczyły one około l 000 ~yrobów krzemiennych , 

zalegajacych głównie w warstwie solitlukcyjnej , . składając~ j eię 
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Z grubOZiArnietegO pi16kU, żwiru, kamieni i głazów /dO 0, ~ m ~red -

nicy/ . Czę~6 wyrobów znaleziono w ziemi or nej - współczesnej 'lróch

nicy . Pojedyńcze okazy zalegały w stropie piasków pod~cielajęcych 

wnrstwę soliflukcy jną . 

W materiale wykopaliskowym wyróżniono ponad 200 rdeeni i na

rzędzi krzemiennych, wykonanych z reguły z krzeu.ienia kr edowego 

bałtyckiego . Odkryto też ~ojedyńcze n~rzędz ia z radiolarytu . Rdze

nie zróżnicowane eę typologiczne l jedno- i dv:upiętov.e , a tak~e ze 

zmiana orientacj i/. \'/,~ród narzędzi · rzeważają rylce . Znacznie mnie j=. 

ezę grupę a1 owią fo r my tylcowe, najczęściej mikrograwety. Dorów

nuje im ilościow o wiórowce , ustępuja zn<> drnpacze /kilka okazów/. 

Obok wyrobów krzemiennych , w obrębie wykopu odkry t o kilkadzie

sią t fragmen tów kośc i zwierzęcych bez •Hadu obróbki , w tym ząb ma

mut a . Interesującą rzeczą jest zn~lP.zienie paru rozlasowanych gru

do:!k barwnikq hemnt,yto\·.ego . 

Ca?'y ookry ty inwentArz mo7.n~t zaliczyć do jednt>j z grup tzw . 

przemya>ów wechodnioerowecki ch . Być może , najbli?.ezych analogii 

nale*y szukać n~ torenie Kor aw i Austrii. 

Poza ma teriała~i paleolitycznymi stwierdzono obecnoA6 jamy 

z ceramiką v.czesnośredr.io•.ieczna v: \·,ype?-nisku. 
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OJCRES NEOLITU 

•••••••••••••••••• 

BABTOI, pow . Kraków MQZeum tup Krakowekich 

w Wieliosce 

Badania prowadsił mgr J.ntoni Jodłowski. linansowało Muzeum 

Zup Irakowekich w Wi eliczce. Drusi eezon badad. Urządzenia 

eol~owe s okresu neolitua§lady z okresu wp~ywów rzymskich 

i • okreeu wozeeno6redniowiecznego. 

Stanowieko polotone jest w obr.ębie obszaru solono~nego, gdzie 

wedłUB danych geologicznych mogły występowa6 w przeszłości 'ródła 

ełone . Są to pozostałości urządzeń solankowych, naletąoe do kultu

ry lendzielskiej. 

Badaniami - /22.V.-5.V i l.VII-20.VII/ - objęto obszar o po

wierzohńi 350m2• Stwierdzono całkowite zniszczenie wartstwy kultu

rowej prses ork,. Odsłonięto dalszą ozęś6 zbiornika solankowego /zna

nego z badad r . l967/, drugi zbiornik solankowy w kształcie kwadratu 

s dołączającym do niego rowkiem doprowadzającym solankę ze jródeł 

ełonyob, jamę zasobową zniszczonę przez jamę z okresu póinolateń

ekiego, pię6 palenisk oraz osiem śladów po słupach • . 
Zbiorniki o wymieraobł 2,2x2m i 1,8xl,8m oraz rowek o długości 

5,40m 1 ezeroko6oi 40x80 om wypełnione były czarną ziemią, przemie

szaną z piaskiem. W rowku, oraz w zbiorniku nr 2, przy dnie i ścian

kach bocznych znajdowała się waratwa silnie zbitej gliny o miątezoś-
• -

oi ok.5 cm, która najprawdopodobniej świadczy o wylepieniu ścianek 

gliną dla zabezpieczenia solanki przed waią~aniem do piaszczystego 

podłoża. 
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Jama ZHsobowa /?/ !)Osiadała kształt owalny o wymiarReb 2,90x 

2 ,10 i wypełniona była również czarną ziemią z dużą iloRcią piasku. 

Faleniska nie wykazują, jak dotąd, odrębnego zgrupowania w obrę

bie stanowiska. 

Slady po słupach wkopanych w ziemię tworzą wyraźny.zarys bu

dowli '1rostokątnej, usytuowanej w kierunku fachodnim od obiektów 

opisanych wyżej. Zachowana część budowli ma wymiary 12x6m, prcy 

czym nie odkryto jej północnej ściany . 

Najliczniejsze są zabytki kultury lendzielskiej przede wszyst

kim ceramika /głównie fra~ menty dużych naczyń z ornamentyką guzową • 

oraz kubki z kończ,Ystymi dnami , charakterystyczne dla Wielicko- bo

cheńskiego rejonu solonośnego/ . Podobne kubki , stwierdzone w zespo

łach kultury łużyckiej w okolicach Halle, łączone są przez archeo

logów niemieckich z wywarzaniem soli . Na uwagę zasługują również 

wyroby krzemienne, m.i. siekierki , w przekroju poprzecznym czworo

ścienne. 

Rozplanowanie rowków, zbiorników i palenisk, charakter nie

których wyrobów glinianych /kubki z kończystymi dnami/ a także 

analizy chemiczne wypełnisk zb~orników i kilku naczyń /duża zawar

tość związków r>ochodnych od soli/ , świadqzą o i s tnieniu w tym mi !" j 

scu urządzeń służących do wywarzania solanki, używanych przez lud

ność •:ul tury lendzielskiej. 

Ze względu na silne zniszczenie strątygrafii nawarstwień kul

turowych nie wiadomo czy zabytki ku.l tury celty ckiej i ze starszej 

fazy wczesnego średniowiecza , które nielicznie występują na tym sta

nowisku łączą się z solnictwem. 
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BIENIEWO, pow. Praezków Pańetwowe MazePm Archeologiczne 
~ 

w Warezawie 

Badania prowadził dr Jan Kowalczyk. Finansowa~o PMA. Drugi 

sezon badań. Cmentarzysko z okresu neolitu/kultura amfor 

kulistych/ . 

l 

W roku bieżącym, w dniach od 10 do 24 . X, otwarto wykop na po-

łudniowy zachód od grobu. Stwie~dzono w nim resztki konstrukcji, za

pewne drewniano-ziemnej o kształcie prostokątnym i rozmiarach lOmx 

1,5m. Konstrukcja ta w narożnikach, oraz mniej więcej po~rodku, zaz

naczona była 9-ma dutymi kamieniami. Jej dłuższe ściany boczne ryso

wały się bardzo wyra,nie. w postaci czarnych smug po spalonym drewnie 

/zachowały się dute kawałki węgli/. Poprzeczny pas spalenizny znaj

dował się również w poblitu środka komory. 

Na dnie odkryto trzy skupiska zębów ·zwierzęcych, zapewne kro

wich. Wielko~6 komory oraz rozmieszczenie zębów wskazują, te znajdo

wać się tu musiały pochówki całych zwierząt, których szkielety ule

gły rozkładowi w piaszczystej glebie. 

W kilka miejscach na rótnych głęboko6ciacb, ale w obrębie komo

ry z pochówkami zwierzęcymi, znaleziono drobne ułamki naczyń kultury 

amfor kulistych. 

Występowanie szczątków zwierzęcych w kulturze amfor kulistych 

jest - jak w~adomo - zjawiskiem bardzo częstym. Jednak znalezienie 

tych szczątków w pewnej odległości od grobu ludzkiego /i niewątpli

wie z nim związanych/ wskazuje na motliwoś6 ścisłych powiązań nie

których tzw. grobów zwierzęcych /uważanych za pochówki o.drębne/ z 

grobami ludzkimi. Takte interpretacja śladów węg~i drzewnych w gro

bach jako ognisk obrzędowych nie zawsze je~t słuszna . Mogą to by6 

również /i bardzo często są/ ślady drewnianych konstrukcji, które 
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zostały w pewnym momencie spalone. 

BIE~OWICE , pow. Racibórz Konserwator Zabytków Archeolo

gicznych w Opol~ 

Badana prowadził mgr Andrzej K~dła. Finansował WKZ w Opolu. 

Pierwszy sezon badań. Osada z okres~ neolitu i z epoki brąz~/?/ 

Prace podjęto w dniach 4.V- G.VI, na sk~tek zagrożenia etano

wiska eksploatacją kruszywa. Stanowieko znajd~je się na poł~dniowy 

zachód od centrum wsi, zajmując częś6 wzgórz ciągnących się wzdłu~z 

lewego brzegu rzeki Cyny. Prace zabezpieczające przeprowadz~no na 

terenie dwóch znajdujących się tam żwirowni. 

vr obrębie żwirowni należącej do ob.Karola Tomiczka założono 

wykop zabezpieczający /wykop r. owym. 6x2m/ , eksplorując zalegające 

tam nawarstwienia kul tury łużyckiej. Przebadano równi et resztki jam 

osadniczych /obiekty 1 , 2,~/ . odsłoniętych w trakcie wybierania kt~-

szywa. 

vr obrębie żwirowni należą~ej do ob . Jana Krakowczyka objęto 

wykopem II /50m2/ najbardziej zagrożony obszar wzdłuż krawędzi żwi

rowni . Przebadano do calca nawarstwienia z okresu kultury łużyckiej 

i neolit~. 

Odsłon~ęte w wykopie I fragmenty czterech ziemianek i czterech 

jam gospodarczych, dostarczy~y dużej ilości materiał~ zabytkowego , 

głównie ne-:>li tycznego /kilka tysięcy ułamków ceramiki i kilkadzie

siąt zabytków specjalnych/. 

CAłOWANIE, pow . Otwock patrz paleolit i mezolit 
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CHEłl:ICA DUtA, pow. Włocławek 

CHODENICE, KOPALINY, ŁAZY 

pow. Bochnia 

patrz epoka brązu 

Muzeum iup Krakowakich 

w Wieliczce 

Badania prowadzilis mgr An t oni Jodłowski i Kazimierz Reguła. 

Pinanaowało Muzeum 2up Krakowakich w Wieliczce. Osady z okre

su neolitu /klll tura lendzielsk:9-/, z okresu pdtnorz,msUe&o /kul-~ 

~ura przeworska/ i grodzisko z epoki brązu i okresu halszta

ekie&o /kultura łużJcka/. 

Kontynuowano badania powierzchniowe roznoczęte w ubiegłych la

tach w miejscowościach , w których występują iródła słone. Celem ba

dań było ustalenie rozmieszczenia osadnictwa prahistorycznego w sto

sunku do obszarów solonośnych, wytyczonych na podetawie danych geo

logicznych. Poszukiwaniami objęto dziewię6 wsi , z których w trzech 

/Chodeni ce, Kopaliny, Łazy, pow.Bochnia/ natrafiono na materiał pra

historyczny, w pozoetałych sześciu /Gortków, Wiśnicz ~owy, pow.Boch

nie i Biadoliny, Łapoń, Sutczyn, .Wola Dębidska, pow . Brzeskol nie 

stwierdzono zabytków archeologicznych. . 
Największe zgrupowanie osadnictwa prahistorycznego w bezpośred-

nim sąsiedztwie wychodni złota solnego zaznacza się w C b o d e n i

c a c h, połotonyQb między Łepozycą i Bochnią. Na północnym stoku 

grzbietu górskiego , ąiągnącego się wzdłuż prawego brzegu Raby odkry

to. zabytki archeologiczne w siedmiu punktach. W pięciu punktach /zna

lezis ka nr 1-4, 6/ występowały materiały z okresu neolitu, głównie 

kllltury lendzielakiej, w jednym punkcie /znalezisko nr 5/ natrafiono 

na ceramikę kultury łużyckiej z IV okresu epoki brązu, a w ostatnim 

mie jecu /znalezisko nr 7/ zna leziono zabytki o trudnej do ustalenia 

chronologii i przynaletności kulturowej. 
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Znacznie mniejszą ilość materiałów archeologicznych odkryto w 

Łezach i Kopalinach. ',9 Ł a z a c b natrafiono na jedną dutą osadę 

kultury przeworekiej z okresu pótnorzymskiego, poło~oną w południo

wej części wsi, na zboczu opadającym łagodnie ku północy. z powierz

chni pola zebrano ułamki dużych naczyń zasobowowycb z kryzę oraz 

liczne kawałki żużla żelaznego . 

W K o p a l i n a c h nie odkryto nowych stanowiek ale prze

prowadzono weryfikację grodziska kultury łużyckiej , położonego w le

sie na cyplov.atym zakończeniu grzbietu górskiego o nazwie "Zamczysko" 

Grodzlsko o wymiarach EO x 4B m, zniszczone obecnie w ok.70% przez 

kamieniołom, otoczone było podwójną linią wałów obronnych , za~ od 

przedłuhnia grzbietu górskiego odcięte rowem poprzecznym . W ścia

nie kamieniołomu widoczne są dwie warstwy osadnicze, zawierające 

zabytki z późnej fazy kultury ~użyckiej . Bliższe określenie chrono

logii obydwu warstw kulturowych na grodzisku jest trudne ze względu 

na mało charakterystyczny materiał zabytkowy. 

CZ.U.Ałlll\EK, pow . Radziejów KujAwski 

Stanowieko 2 A 

Muzeum Kujawskie 

we Włoclawku 

Badania prowadzili: ngr Barbara Maciukiewicz-Czarneoka i 

dr Zdzisław Kapica . Finansowało PRN w Radziejowie Kujawskim. 

Drugi sezon badań . Cme~tarzyeko z okresu neolitu /kultura pu

charów lejkowa~ych/. 

Stanowieko położone jest w odległoaci ok. l km na NW od etan. 

l w Sarnowie, ok . }00 m na S od doliny rzeki Zgłowięczki oraz ok. 

50 m na E od drogi przebiegającej koło gospodarstwa T . Jóźwiaka z 

wsi Czamaninek do nadrzec ZliVCb łąk . 
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Prace rozpoczęto na skutek uprzednich bada:4 ~·atowniosych /19f7/ 

przeprowac!ZOD3Ch prsez dr Lidię Gabał6wnę. 

Tegoroczne badania,równiet ratownicze, skonc•ntrowały si, w pół
! 

nocnej części cmentarzyska, gdzie natr&riono na &Diazczony grób ezkie-
' letowy. Jeden ze szkieletów~ wykopany w ub.roku przez właściciela gr~-

' t u pochodził zapewne z tego grobu. W nienaruezone~ południowo-zacbod-
• 

n iej części jamy grobowej, natrafiono na dwa naczynia gliniane kultu

ry pucbarów lejkowatych. 

lo~ naczyń oraz wątki zdobnicze poewalają przypuszcza6, te po

chodzę one z bardzo wczesnego okresu fazy wi6reckiej, nos~ bowiea 

ślady si1nyoh powiązań z fazą AE kultury pucbarów lejkowatych. 

GDOW, pow. Kyślen1oe 

GORY SWU TOXRzysx:n 

/północny stok/ 

GlU.BOlfiEC. pow . Hrubieszów 

GRODZISKO , pow. Olkusz 

patrz okres wpływów rzymskich 

patrz paleolit i mezolit 

patrz średniowiecze 

Muzewa Arobeolog1ozne 

Jaskinia nad Koeurem Starym. Duta . w Krakowie 

Badani a prowadziła mgr Ewa Rook. Pinansowało Kuzeua Archeolo

giczne i YKZ w Krakowie. Drugi sezon badań. Jaskinia z oead

nictwem wielokulturowym z okresu neolitu, z epoki brązu, z 

s okraau halastackie&o 1 a okresu latedakiaao. 
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J askini a nud r:.oaurem Statym, Duża,znajduje się w grupie skał 
l 

po lewej str onie Doliny Prądnika, ok. 10 m nad jej dnem, ponad dość 

stromym stokiem. Otwór jaskini skierowany jest na południe. 

Założono trzy wykopy więtące się z wykopem z r. 1967, a obejmu

jące przednią część jaskini, jej wejście, a także niewielki odoinek 

tylnej części komory . W wejściu natrafiono na próg skalny, za którym 

zaczyna się stromy spadek. 

Wyróżniono 6 warstw, z których 4 , licząc od góry , zawierały 

zabytki archeolosiczne. W waraulach l i II znajdowała się cer amika 

lateńska, łużycka, wczesnobrązowa i neolityczna oraz krzemienie neo~ 

lityc~n~. Na specjalną uwagę zasługuje odkrycie w warstwie II wozee

nobrązow,y~.o h aoi orków, wykonanych z muszli i kości. W warstwach III 

i IV wystąpiły zabytki wyłącznie neolityczne - ceramika i krzemienie. 

Natomias t w osadach pleistoceńskicb /warstwy V i VI/ nadal jest brak 

śladów osadnictwa paleolitycznego. 

Na szczególną uwagę zasługuje f akt wyróżnienia najmniej dwu 

faz kultury ceramiki promienistej w układzie stratygraficznym /war

s twy II , III i IV/. 

W roku przyszłym badania obejmą część stokową stanowiska. 

I NOWROCŁAW - m. 

DVA! OWIC E, pow. Miechów 

patrz epoka brszu 

Zakład Archeologij Mn)opol~ki 

IHKM FAN w Krakowie 

B~tdania prowadził cloc . dr Jau h~achnik pr zy wspó>url: l • l • 

El!·OrJory i Staniaława Tabeczyńekich , rr-gr Auny D~ f 

16hchnil'owej, mgr Bogdana B'3lcera, mgr Heleny r .. u •", 

( 
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lokulturowa z okresu neolitu i z epoki br~zu. 

Prace wykopaliskowe skoncentrowano na wzniesieniu ·~abia Gó

ra". Badania miały chareJeter azerokopłaszczyznowy, Ob jęto nimi dwa 

rejony wzniesienisi I - skłon wschodni, II - kulminację. 

W rejonie I stwierdzono ślady rozległej osady z końca neolitu 

i z początku epoki brązu. Odkryto liczne jamy, które' tworzyły zgru

powania nale~ące zapewne - wraz z niezachowanymi obiektami naziemny

mi - do oddzielnych zagród. W jamach, oprócz dutej ilości ceramiki 

znaleziono liczne wyroby kościane /szydła, igły o dwóch ostrzach, 

ozdobne szpile, tarczki/, narzędzia rogowe, wapienne /ciężarki tkac

kie, pa~iorki i rótne wisiorki z muszli, licz~e siekiery, drapacze, 

wiertła i inne wyroby krzemienne, a tak~e wiórki o~sydianowe/ . 

W niektórych jamach, lub w ich pobliżu wykonywano niektóre wymienio

ne zabytki /cię~arki wapienne, paciorki z muszli~ siekiery/ . W osa

dzie odkryto tet dwa groby bydlę~e, z tego jeden parzysty /byk i 

krowa cielna/. Charakter zabytków pozwala zaliczyó badaną osadę do 

kUltury tomaezowekiej , ściślej do związanej z południem jej grupy 

iwanowickiej. Znaleziono wi ele nowych form naczyń i innych zabytków, 

świadczących o jej powiązaniu ze środkowo-naddunajskim kręgiem kul

turowym. M. i. ~agment importowanego naczynia grupy Nyiaeg z pół- . 

noc~o wschodnich Węgier lub Słowacji. 

Na południowym stoku Babiej Góry, między rejonami I i II, na

trafiono na caentarzyeko szkieletowe z tego samego okresu i tej sa

mej kultury , oo opisana osada . Zbadano dot~d 22 groby /częściowo 

zni~zczone przez orkę/. w których zmarli letsli /wzdłuż osi E-W/, 

na boku prawym lub lewym z lekko podkurczonymi nogami . Stwierdzono 

skąpe wyposażenie grobowe . W obrębie omentarzyska odkryto tet pochó

wek psa. 

W kulminacyjnej partii wzniesienia 

... 
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dano, jamy oraz rów kul tury trzcinieoklej, który otaczał podkowia

sto lub koliście przestrzeń przeznaczoną by6 może dla bydła - tzw. 

kraal. Rów ten przecinał ataraze obiekty ~.i. kultury tomaszowskiej. 

Badania na Babie .} Górze pOZY/Oliły na uchwycenie dwóoh głównych 

faz osadnictwa: ze schyłku neolitu i z początków epoki brązu. W fa

zie starszej /kultura tomaszowska/ osada koncentrowała się ~a wschod

nim oyplu wzniesienia /położonym najbliżej doliny rzeki Dłubni i wy

chodni krzemiennych/. W fazie młodszej /kultura trzciniecka/ objęła 

głównie jego kulminację. Obie fazy następowały bezpośrednio po sobie. 

Faza ataraza poprzedzona była przez osadnictwo ludności kultury ce-, 

ramiki promienistej, której kilka jam zbadano na wschodnim skłonie 

wzniesienia. Odkryto także szereg rozproszonych obiektów kultury ce

ramiki wstęgowej rytej i kultury lendzielskiej. Na południowym ekło~ 

nie wzniesienia występuj4 sporadycznie jamy kultury łużycki.ej. ll. in. 

znaleziono tu brązowę siekierkę z tulejką z IV okresu epoki brązu. 

Badania będą kontynuowane na szeroką skalę równieś w roku przy

szłym. 

JiDRZEJOW - powiat patrz okres paleol i tu 1 mezol·i tu 

KACZYNOS, pow . Malbork Muzeum Zamkowe w Malb.orku 

Badania prowadził mgr Kieczysław Haftxa. Finansowało Muzeum 

Zamkowe w Malborku. Pierwszy sezon badań. Osada wielokulturowa 

z okresu neolitu, s okresu l ate:6.akie&o 1 weaeane&o ~rednio

wieeza. 

Stanowisko położone jest na tzw. "Piaskowej Górze", /dawniej 

"Dębowa Góra''/, w pobliżu koryta Starego Noga tu, l km na płn-wsch. 



od zabudowań PGR Xacsynoe. Znane jeat z literatDr7 1 badań powie

rzcbniOWJOh jako oaada wielokulturowa. 

WJtJczone w najbardziej zagrctcne3, zachcdn1e3 czę6c1 caad7 

tra)" 6wiartk1 o wpaiarach 5x5 a doatarcz7ł7 kUka drobnych na

rzędzi krzeaiennJch oram niewielką iloś6 ceraalki neolit,c~ej, 

latańakiej i wczeanośredniowiecznej. 

Badania miały obarakter pr·ao ratowniczych i będ4 kcnt)'lluowa

ne w przJezłpa roku. 

IIiRVBR!OWIOB, pow. Plllaw7 

Bte.nowieko VII 

Słanowieko XIV 

Pańatwowe •uzeum Archeolcgiosne 

w Warezawie 

Badania prowadsiła agr Anna Usarowios. Pinanaowało PMA. 

Czwarty eezon badań . Cmentarzysko z okresu neolitu /tal

tura pucharów le3kowatyoh/. 

Prace WJkopaliekowe prowadzono od 2, . VII do 15.VIII. 

Stanowiato nr VII 

Kont,nuowano badania oaady kultury pucharów lejkowatych. Prze

badano powierzchnię 1,17 ara, na której odkrJ'to datę 3uę s war

etwę spalenimny przy dnie 1 z fragmentami naozJń a takte kilka aku

piek wapiennych kamieni. Prace będę kont)'lluowane w prz1.ezłpa roku. 

8taqowiako nr XIV 

Przebadano omentarzyeko kultury pucharów lejkowat7ch, ~ajdu

jęce się na jednym z wierzchołków dutego płaskowzgórza . Odsłonięto 

powierzchnię 5 arów oraz irzekopano '5 a 2 r owów eondatowych. 

OdkrJto 15 grobów 1 dutę jamę kulturJ .PUCharów le jkowatJoh. 

Konatrukcje grobów ekładałJ eię z płaskich, jedno lub kilkuwarstwo

WJCb pokryw z kamieni wapiennych, pod którymi anajdowano szkieletJ 
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ludski e. 

W eiedmiu grobach stwierdzono obecno~ó jednego osobnika, w 

esterech odkrJto po dwa eckiel•~ł a w jednym grobie natrafiono 

a! na trzy. Pozoetale groby, ezccególnie znajdujęce się na k~i

naoji terenu, uległy prawie zupełnemu aniaccseniu. 

D&rJ znaleziono w trzech grobach. Były to bardao dobrae sa

chowane naczJDia /puchar, pacbary lejkowate, amforJ a krJZ4 1 ku

bek s uchem w kastalcie głowy barana/ oraz narzę4sia i odpadki 

krseaienne. 

DU.IOW - ZURZOW'U. 

XUL~, pow. Obełm LubelekL 

patrs wczesne średniowieoae 

Konserwator Zabytków 

~rcheologiocnyoh w Lublinie 

Badania prowadził mgr Andrzej Xu~łowski . Pinansował 

WXZ w Lublinie. Pierwesy eezon badań. Cmentarzyeko z 

okreeu neolitu /kultura ceramiki aalowan l · 

Prace podJęto ze względu na stałe niszozenie etanowiska praes 

ekeploataoję piasku. Cmentarzyeko zostało w więkesości sniezccone 

w l a t <h. n 'OOprzednicb. Przebadano obszar o pow1ersohn1 170 a2 , na 

którJm odkryto 4 jamy grobowe 1 dwie jaay goepodaroce. 

Jamy grobowe miały keztałt trapezowaty lub prostokętny, a głę

boko'ó icb sięgała od 40 do 70 cm. Szkiele~ nie zachowały eię. l 

dwu grobów wydobyto naczynia typowe dla kultury oeraaiki aalowane~ 

/naoaynia o kastalcie donieckowatym 1 osarki gruszkowate/ oraz na

rzędzia krzemienne wykonane z aurowca nadbut.ańskiego /note s wiórów, 

elcrc !Jacze/. Dwie J81111 grobowe nie llia.ly tadnego wyposatenia. 
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J-.y gospodarcse /o gł,boko6ci 80 i 150 om/, rysowały ei~ ja

ko niereglllarne zaciemnienia. Zawierały drobne fragmenty ceramiki , 

ułamki ko6ci zwierz~cych, przepelone kamienie orac bryły polepy. 

Materiał zarówno z grobów jak i z jam jest jednolity klll turo

wo i odnosi Bię do klll tury ceramiki malowanej. 

XUŁAKOWIOE III, pow. Hr~bieszów Konserwator Zabytków 

Aroheologioznych.w Lublinie 

Badania prowadzili agr Andrze3 Kutyłoweki 1 dr Jan Gurba. 

:rtnaneował 1ł'KZ w L~blinie. Pierwszy sezon badań. Grób 

skrzynkowy z okres~ neolitu /kultura amfor klllistych/. 

Stanowieko znajduje ei~ na nieznaczne3 kulminaQji niskiej , 

płaskiej równiny położonej na lewym brzeg~ bezimiennej etr~i. Ba

dania przeprowadzono bezpo6redpio po odkryci~ i zniszczeniu grobu 

ekrsynkowego zawier~jącego bardzo ~le zachowany szkielet l~dzkio 

conajmniej jedno zniszczone całkowicie naczynie, eiekierkę krze- . 

aiennę i nieokreślony przedmiot miedziany, którego ślad zachowany 

~ył jedynie w postaci zazielenienia na fragmencie ko6oi. 

W poblił~ grob~ odsłonięto resztki ogniska, pozbawione mater

iałów dat~jącyoh, a takte głazy /przyp~ssczalnie· rozwleczone z po

krywy UObOWej/. W najbl1t8ZJlll sąsiedztwie nie stwierdzono dalBZJOh 

grobów. 

Ll BISZOW, pow. Parczew patrz epoka brązu 

1 JUL I I• - Zamek patrz wczesne średniowiecze 



LAZY, pow . vochnia 

ŁiZKOWICE, pow . Bochnia 

MAJDAN ZAHORODY~SKI 

pow. Chełm Lubelskiv 

MALESOWIZN.A, 

pow . tiuwałki 

- 40 -

MARCINKO'NICE, pow. Nowy Sącz 

MAŁTAK, pow! Suwałki 

MOKRA , pow. Prudnik 

patrz okres neolitus 

Chodenice, pow. Bochnia 

patrz ·okre s wpływów rzy~skich 

patrz epoka bręzu: Siedliezcze, 

pow. Chełm Lubeleki 

patrz paleolit 1 me~olit 

patrz wczesne ~redniowiecze 

patrz paleolit i mezolit 

Konserwator Zabytków 

Archeologicznych w Opolu 

Badania prowadził mgr Piotr Ksczanoweki. Finansował 

WKZ w Opolu. Trzeci sezon badan. Osada z okresu ne

olitu i z okresu wpływów rzymskich. 

Stanowieko le~y na terenie ~wirowni, na północ od drogi Mokra

Hrzeźnica i na północny zachód od wsi Mokra. Prace ratownicze /2' -
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,1.VII/ prowadzono w dwóch punktach twirowni. 

·twirownia II. /własno'ó ob. Jana Xołka/ 

Przebadano obesar 1 ara. Natrafiono na kilka jam poełupowych 

oraa kilka Jam o nieokre,lon,m _eharakterce. Materiał· sabytkow7 f 

nielioane ułamki ceraalki neolitycznej oraz kilka wi6r6w i odłnp

k6w krseaien.rqch/ w,-etąpił w dolnej warstwie hwnne11. 

twirownia III. /właano66 .B.S.P w Mokrej/ 

Prsebadano obesar 0,5 ara. Natrafiono na kilka jaa poełupo

WJoh oras kilka niewielkich jaa o nieokre,lonya charakterze. W 

obrtbie badanego terenu natrafiono na ceramikę p6tnorsymekę -

eiw4• robionę na kole oras na fragment7 naos,-ń lepion,-oh ręoanie. 

•ateriał sab,-tkow,., nie swtęzan,- c poszczególnymi jamami, wystąpił 

w dolnej warstwie hwnneu 1 w górnej waretw~e twiru. 

IU1Włi • J>OW. 1'rze bnica Xatedra Archeologii 

Uniwereytetn Wro~ławskiego 

Badania prowadziła prof. dr Helena Hołubowiozowa. 71naneował 

WIZ we Wrocławiu• Drngi eezon badań. Cmentarzysko kurhanowe 

z okreen neolitu/?/. 

W sezonie letnio - jesiennym kontynuowano badania w,-kopalieko

we na terenie cmentarzyska kurhanowego, połotonego na obaserce la~ 

e6w pańetwow,-ch w rejonie wsi Niedar,- . Z awagi na to, te badania na 

kurhanie nr 3 nie soetały dotychcaae zakończone, nie mamy motliwo'

oi podania pełnej oharakter,-et,-ki badanego obiektn. Do obwili obec

nej adjęto nai1P i odsłonięto komorę grobową, wypiętrzającą się po

nad pierwotny poaioa terenn w formie neypi~ka kamieni. Usyek&nJ ma

teriał sab,-tkowy odkryty . w naaJPiekn knrhann w,-daje się wekar:ywa6, ' 
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łe aoaed J•so WSJpania odnidó naleł7 osólnie do neoli n. Warto 

~~ praJpe.nie6, ił praebad&DJ w rok~ 1967 kurban nr 2 l,oaJl eit 

1 ludno,oi' kultgr7 aafor kuliet.Job. 

Zakład Aroheolosi1 IAłopeleki 

IHDI Pd w X:rakowie 

Badania prowadziła mgr Barbara Burobard pr17 wep6la4aiale 

4r B.Zoll-~damikowej, dr B.Gajewekiej, mer L.GajewekieSO• 

asr J .Xamieńekiej, asr Ew7 Rook, doo.dr !.1f16lańek1ego. 

linanecwal lBlDI PJJI. Drua1 eeaon badań. Oeada • okreeu neo-

11~~ /lul~ura p~ohar6w lejkowatrob i kal~~a lendaieleka/. 

Badania aiał7 na oel~ uobwJoenia aaaięgu oea4J kul~ur,r pucha

rów lejkowatJeb wadłQi oei WB, praebiegaj,oej agodDie • ukeatelło

waniem WJeokiego garbu wsnieeienia /na któ~ anaj4u~e ·~ oea4a/, 

Jak r6wn1eł praebadanie drQ&iej b~owl1 ełupowej 1 jej o~caenia. 

Odełonitto ł,osnie ok. 18 arów. 

lie ~ało eię edelon16 całego •af7•~ obat.J ełupówe~. Badaata 

~jawnił7 6oianę północno-weohodnią, /4łQio-o1 ok.l6 a/, wranao•oDt 

ratdea 11 ełup6w oraa 6o1an, p6łnocno-aaohodni4 L4ł~6oi ok.T a/, 

WJIIlaOIODą r•tdea ' eł~p6w 1 uer~uowaD4 prawie pod X.~ea proet,a 4o 

'o1&111• Wewnątra oba~7 anajd~j• e1, 'rodkowr r .. d elup6w eła.ąoJolł 

najprawdopodobniej do podtrararwania konetrukoj1 daobowej a ~akt• 

2 głębokie jam, goepodaroat aaw1eraj,oe bardao dQio aateriału oera

aiomego. W jednej • · ni ob odkrr~o ekupieko aiaren. W otooaeDiu ohat.J 

praebadano kilk•d•ł•·~~ więkaaroh i .niejasroh jaa. 

W jednej • niob analeaiono eakiele~ daieo

~. l&ło!ODJ w pOIJOji .,-proełoeanej . Poob6wek nie aiał ła4Jle .. wno-

1aateo1a. 
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!adania amierzająoe do okre,lenia rosprseetrzenienia oead7 

przypuezcsalnie poswolę WJanaczJó jej zasięg w kierunku zachodnia. 

W trakcie poesilkiwań natrafiono na n1e11117kle intereeujęoe ma

lesiako swiąaane z kulturę lendsieleq. W odległości ok.60 111 w kie

ranku p6łnoono-aaohodn1111 od badanego ekupie:ta obiektów, swię&aDJOh 

• kulturą czasz lejowat,ch, odsłonięto olbrzymi obiekt trap~sowate

ao keztałtu, b'dę07 najprawdopodobniej chatę. Ka on ok.48 111 długo'

oi, krótesa ściana esczytowa W - ok,3 111, dłutsza - B - ot.9,5 •· 

Chata sorientowana jest prawie dokładnie wzdłuż oei WE, wejście 

snajdowało ei' od etron7 wschodniej. Boiany wyznaczone eę prses 

rów fundaaentow7 szeroki ok.50 oa, brak nato111iaet śladów ełupów. 

W otoczeniu chat7 znajduje majduje eię kilka obiektów, z k16r,ch 

t,Tlko jeden, tut sa 'oiaD4 eaoz,.towę. został wyekeplorowanJ. Była 

to niewielka, koliet~ jaaa, sawierająca etosuokowo duto skorup 

woseenolandzielekich, aalowany~h i kłut7ch. Materiały z tej j~ 94 

podstawę do kla~yfikacji chronologicanej ohatJ, w jej bowie• obr•

bie jak do~d nie allalesiono ładnych sabytkcSw. Wkeploraoja ohatJ 

nie została ukończona. 

BOI.l BUU 

l:ośo1elniki - Cło, etan.II 

Museum Archeologiczne w 

:Krakowie. - Odd&ial w Nowej 

Hucie 

Badania prowadsilił dr Stanieław BuratJńeki i ~~gr Roaan Zając. 

Pierwesy ·eeson badań. Osada wielokulturowa z okresu neolitu, s 

epoki bręzu,z okresu halsztackiego i z okresu wp~w6w rz~mskieh. 

Stanowieko badano w csaeie od lO.IV do l4.VIII. Let.r ono w po

blitu sałomu drugiego taraau lewego brzegu WiełJ. Jego wielkośó nie 

została ustalona. 
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:Badano waretwt lto.l ~vowę. grubości 40 do 180 oa, pod lt~rę. w 

leeeow,a calcu, wyettpuję ekupieta. Prsekopano eye~ ... t,rosn.ie teren 

o pow. ok. 20 arów, a kilka arów s badano ~kopui 1 rowaat kontnlą• 

ai. 04krJto 46 altupiek jaa miee&kalnych 1 goapodarosyoh oras dwa pie• 

oe aarnoarekie s okreeów wplyw6w raJlUkich i wt4r6wek l&ld6w. Intere

aujęoe eę jamy kultury lendsielekiej t trsoinieokiejt łułJokiej i 

wenedakiejt oras oba piece garncarskie. Y WJaienionyoh ekuptetaoh 

snalesiono 4utę ilo'6 sabytk6wt prsede wesyetkta oeraatki. OdkrJto 

td sagsdkowę jaatt prawdopodobnie ko.l tow• t s okreeu latu\akiell t 1 

dutę 1lo6cię polep7 1 mdę cerULiki /ułamlti naos7Jl terra aigillata/_. 

Y warstwie ltul~urowej snajdowal 7 lit liosne sabytki r6łnych kal

~urt w t,a ceramika t.Jpu praakiego i łuel łelasa. 

Pierwesy piec garnoareld /emp. 25 1 25 A/ aa koaort WJ'Pałowę · 

o ~ednioy 1'0 do ~40 oa 1 głęb. 50 ca. Russt jeet saohowany w o~

łe,ot. ~oa6r palenialta nie preparowano, ale wlot poelada ~rsegrcdt• 

co wekasuje na to t te palenieko je et dw&ldsielne. Znnttrsna etrou 

'cian aa wyraine odcieki plecionki • cienkich prt~• oo wekasuje 

na to, te 6ciany pieca nalepiono ~ tt plecionkt· Pieo obetonowano 

1 prsewiesiono do Yaruawy, do Pu\etwowego MuseUil Aroheologicsup, 

s4sie btdsie ekeponowany. 

])rugi piec garnoaraki .. ltoaorę wypdow. o uedniq 110 1 WJ•· 
40 oa. :Badanie jego jeet • toku. 

Y obu piecach snalestono duto ceramiki tocsonej t ... atwej. 

1011. BU!A • llogiła Musewa Archeolostcsne w Irako

wie - Oddsiał w lewej Bucie 

:Badania prowadsił71 agr Marta Godłoweka 1 asr Kałcorsata Gra

boweka. linansowało MuseWil i.roheologtcsne w Irakowte, Oddatal 

lowa Buta. Trseoi eeson badań. Oaada wielokulturowa s okreau 
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neolitu i • epoki brąs11 /ktll. t11ra łuty oka/. 

Badane stanowieko /Mogiła et.62/ rosotęga się na ~arasie 1 .. eao 

brseau Wiały na wech64 od sabudowań wsi Kogiły 1 lety w bespośredn1a 

sast,ga prac prseayełowych Ruty ia. Lenina. Praebadano 30 arów, na 

których odkryto 66 obiektów aroheologiosnych /obiekty nr '24 - '90/. 

Waratwa talturowa na anacsne~ osę6c1 etanowiska uległa całkowiteall 

anie&cseniu, wras z g6rnyai osę,ciui obiektów /prses niwelowanie 

łerenu epyohaosami/a w swiąsku • tym niektóre ~aay ryeu~ąoe eię na 

tle leeeu ~ako obiekty odrębne, mogły pierwotnie etanow16 ~edną w1ęk

•S4 oało66. 

Ba~etarsse osadnictwo nalety do kultury ceramiki wstęgowe~ ry

te~, oddonięte~ w dwóch obiektach. Jede.n • niob /nr 327/. to dute, 

niereaularne sagłębienie /wymiarya 9x5m/. W osę6oi przydennej, prsy 

'oianaoh jaay snaleaiono 'lady po ' ełllpaoh. Batrattono równiet na 

6lad paleni:eka. Ceramika representowana była prses fragmenty c1enko-

6o1ennyoh zdobionych czarek, 1 frapenty nacsyń grubej roboty, wy

konanych s ·gliay o domi eesoe organicsnej. 

Kultura lendzieleks reprezentowana ~eet prze• 25 obiektów,wśr6d 

których prsewatają jamy gospodarcze. Caę66 • niob, to jaay zasobowe, 

o profilu grueskowat,r.a lub trapeaowatya. Ba podetawie aateriału oe

raaicsnego /w którJa nie wyrótniono fragmen~ zdobionych ornaaen~ea 

kłu~ aotna omawi&D4 osadę datowa6 na 6rodkową fas, ktll.tury len

daielekieJ 1 łącsy6 ją s gruP4 plessows~ tejte kult~. Batraftono 

takte na 6lad chaty słupowej /nr '28/, która niestety prawie w oało•

o1. soetała sniesosona • . Nie udało eię uetali6 ani j~j pierwotnych 

wymiarów, ant chronologii. Naleły jednak sasnaosy6, łe w r. 1966 w 

bespo6redn1a ~e1edstw1e, uchwycono aarye ełupowej, trapesowatej oba• 

ty ka1tury lendzielekiej. 

Y caę6oi pln.wsch. osady odkryto na przeetrzeni ot. 'O m rów 

1 
0 

eser. 1-1,5 m/, otacza~ący ją od ~trony południowej, w którya 
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takt e wyetępił7 ma terlały ltul,'turJ l endsielskie ~. 

Zabytki kultury pucharów le3kowatych odkryto w trseoh obiek

tach, wi4łęcyoh się aapewne • połotoną na sach6d 4~ oead4 te~ 

kultur,r. Gł6wQJa surowcem krseaiennym u%JW&DJS praes neolitrosnych 

aieezlteńo6w oeady bJł kr&eaie6 3urajek1. Jedynie eporadyosnie sna

lesiono sab7~ki • aurowca świeciechowekiego. 

Z p6jn1ejearoh obiektów odkryto 4 j.-y kulturJ łutrokiej. Le

tały one w osęśoi pln.sech. badanego obssaru. 

OJOOW, pow. Olkwes 

Jaekinia 01emna 

OSETBO, pow. Góra 

patrz paleolit i mesolit 

Muzeum Archeologiosne we 

Wrooławill 

Badania prowedsiła doc.dr Wanda Sarnoweka pray wep6łu4a1ale 

mgr Jerzego Gołubkowa 1 mgr Pelicji Bryłowekiej. PierweSJ 

eeson badań. lturhan a okresu neolitu /?la Uady * epoki 

bręsu, & okreeuha lsz\ackiego. okresu la\edskiego 1 z okra

su wpłjw6w rz'l!cnskicb. 

ł 

W dni~ch 2 - 27 lipca przeprowadzono nraoe wrkopal1ekowe na 

kurhanie, kt6r7 znany był już w okresie międzywojennym i określo

ny jako wczeenobręsowy. 

lturhan ueytuo~any był w leeJe, około 2 km na północno-sachód 

od wsi Oeetoo, w odległości około 250 m od koryta rseki Baryosy. 

Stanowił nieregularny spłauczony stotek o wymiarach: średni.oa 25 •• 

wjROko66 3- 4 m. Porośnięty był młodymi drzewami. Ba 3ego powieraobn1 
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atwiordaono licsne płaskie wgłębienia. 

w trakcie badań wyeksplorowano srób kultQrJ łutyokiej , etłada

jąOJ eit jodynie z silnie aniezozonej popielnieJ a sawarto'o14 epa

lonych ko,ci. Odsłonięto go na głęboko,oi około 0,60 •· Pakt ten, 

jak i zebrane informacje od ludno,oi miejecowej, poswala praJpuea• 

oaaó, te grobów takich było więcej i soetały wykopane prsos pray

padkowJch odkrywców. Ponadto w kurhanie etwierdsono występowanie ce

ramiki od neolitu do okresu wpływów rzymskich włęcsnio. Stwiordaono ' 

równieł /w centralnej csę,ci/ kilka warstw kamieni o nieregularnych 

układach, co ponala prsypuaecsaó, te pierwotne ueypieko kurhanu 

aoetało sabursono. Y związku z tym nie&miernie trudne jeet datowa

nie badanego obiektu. Po zakończeniu badań kurhan zoetał ponownie 

UYPUIJ• 

OtlROY - pow.Opatów Zakład lieol1 tu IHIDf P.ur 

w Warezawie 

Badania prowadził dr Zygmunt Krzak. Pinanaował IHKK PAI. 

Drugi eezon badaó. Kopalnia krzemienia z okreeu eohJłku 

neolitu 1 wcseenej epoki brązu. 

Około 20 arów sajaują pracownio krse.teniarekie skupione wo

kół odtr,wek aurowca wydobywanego s wapieni wieku kredowego na po

lach .. anyob "Za garncarzami-. Przedmiotom etarotymej ekeploraoji 

były krseaieniet cieanoesary w konkrecjach i, głównie, ••ar.J pla

•1aety, który, aędzęo z dzieiejazych odkryJek epoaa kopalni, WJ.etę

puje w poetael litych waratw o grubo,oi do 45 om. 

WJroby krzemienne aaj4 typcnrJ charakter nakopalnianJ• Prsewa

~ają ułamki i odpadki powetałe w oaaeie obróbki wstępnej, nie brak 

tet tor. intenojonalnych jak obłupnie, rdsenio, p6łwytwor, siekier -
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i noty - niby sierpów. Są też tnąco-skrobiące narsędzia odł~pkowe. 

ponadto tłuki krzemienne i kwarcytowe. Wydobywany t~ krzemień eza

ry plamiasty występuje na dziesiątkach stanowiek w północno-weohod

niej czę,ci lessowej Wyżyn, Sandomierskiej. gdzie. jak dotąd, motna 

go wiązaó z ku1turą mierzanowictą. 

Wokół kopalni brak jest 'ladów osadnictwa. Przedmiotami dat~

jącJmi kopalnię .ą półwytwory siekier soczewkowatych, które motna 

łącsyó z zespołami typ~ chłopicko-weselekiego i kulturą.mierzanowic

ą. na e tępnie półwytwory noży ewentualnie sierpów manych w kul turze 

mierzanowiokiej oraz półwytwory siekier czworościennych o poezerao

nym ostrz~. przypominające wyroby pój.nej ku1tury ceramiki esnurowej, 

co razem wziąwszy pozwala datowaó kopalnię na echflek neolit~ i po

czątek epoki brązu. 

PODWIESK 1 pow. Chełmno patrz okree hal sztacki 

RACIBORZ - lae •obora• patrz wczesne 'redniowieoze 

RACICE. pow. Inowrocław patrz okres wpływów rzymskich 

RADOli - J et owa Wola M~zeum Regionalne w Radomiu 

Badania prowadził mgr Wojciech Twardowski. Pinaneował WXZ w 

Kielcach. Pierwszy sezon badań. Osada z okresu neolitu /ku1-

tura pucbarów lejkowatych/. cmentarzysko z epoki brązu /ku1-

tura trzciniecka/. 
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Stanowieko połołone jeet na piaescsyeto twt.r.owym wsnieeieniu 

nad rseoak4 KleoaD4. W wykopie eon4atowya 5 x 5 m natrafiono w war

atwie kulturowej na oer-111:• kultury pucharów lejll:owa't)-oh i liosne 

ule oras 4\lłe grudJ polepy a o4oiell:aa1 drana, pocho4ące prawdo

podobnie ae &niaacaonej ll:onetl'all:oji. 1Uel1csne, ~rsepalone ll:o,oi 

ludall:ie 1 fragaenty oeraa1ll:i trao1n1ecll:i!j '-iadc-. by6 aote o ist

nieniu tutaj tall:łe i oaentarayell:a tej kultUl'J. Badania b•d4 kont)--

nuowane. 

1U.DOII - Wou1ll:1 patra epoka brę~n 

JłDSZOW m. patra wcseene 6redn1owieose 

, 
Zakład Beolitu IBIM PAI 

w Warasawie 

lł~J4AA1.a J!rowaą~łł 41' Zfpunt Irsall:. '~nan11ował l l!iQ JIU• 

o.-, ~eapn )a4łń powieraohniOWJOh. Oeady, pracownie, oaen

tarayell:a a oll:reeu neolitu 1 woaeenej epoki b~au. 

Autor kontynuował eyetematyca»4 rejestrację weaelll:ioh etano-

. wiek neolitycaproh na nieabadanyoh wagdraach leeeowyoh w dorseosu 

Gi,rosanll:i, nad ll:t6r4 leq snane atenowieka w Caiel!"fh i •raano

wioaoh. Stanowieka prehietoryome worq tu jeden nieul narty 

o14g. Oetatnie dwie wycieoski badawcze prsynioeły odkrycie '5 atano

wiek na odcinku długo,oi 17 ta. •otna pr.,~omn1e6, łe poaaull:iwania 

nad pobliell:ę raell:ę XamienD4 praynioeły odkr.roie 42 etanowialit na od-
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oinku długo6o1 20 ka. 

Jak dotąd w dorzeesu Gierczanki w,r6tniono osady kultur,r pucha

rów lejkowatych, kultury amtor kulistych i _p6jnej fazy kultury cera

miki eanurowej. Zwraca uwagę olbrzymia osada kultury aator kulistych 

w Stodołach, która rosotęga się na przestrzeni około 800- x 200 •· 

W aie:eoowo,oi tej soetał teł carejestrow&QJ kurhan nieokre,lonego 

wieku. Sądsęc po rodzaju eurowca krzeaiennego r6wnieł znaczna caę'6 

etanowiek nieokre,lonyoh więte się z wytej wymienionymi kulturami. 

Wyetępuję tu krsemienies '-ieciechoweki, pasiasty, czekoladowy, cła

reweki /szary plamiasty/, esary bez nakrapiania, sporadycznie inne . 

rodsaje. 

Oprócs tego sostała odkryta rozległa oeada kultury pucbarów 

lejkowatych w Ptkanowie pod Opatowem. Lety ona na wsg6rau g6rujęoya 

nad tutejezyai leeeami. Zabytki napotyka eię na obesarse długo,o1 

jednego kiloaetra. 

8.lBDOIIDmZ •· 

SABBOIO, pow.Wlecławek 

patrs 'redniowieose 

Muzeum Arobeologicsne 1 Btno

grafiosne w Łodsi 

Badania prowadsiła dr Lidia Gabał6wna przy współudziale 

mgr Romualda Dragana. :PinaBowalis KUB w Łodzi• nz w 

Bydg~esosy, PRR 1 PZGS we Włocławku. !rsec1 eeson bada6. 

Caentarsyeko 1 oeada • okresu neolitu. 

Prace etanowiły kontynuację badań rospoosętyoh w roku 1966· 

Objęto niais stanowieko l - oaentarsyeko słotone s grobowców ku-
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jawakich oras stanowieko 1l - oaad,?-obosowiato? kultury pucharów 

lejkowatych /s ~asy AB/ wras s caentarsyekiea płaekia /Dhronologia 

na razie jesscse dokładnie nie sprecyzowana/ - neoli,/t/, wose.n, 

epoka brązu/?/. 

Grobowi!O Df 7 /dłgg.ok. 75 a/ sostał przebadany nieomal cał• 

towf~1e . Pozostawiono do prsyazłej etaploracji jedynie os,,6 partii 

osołowej, gdsie pr&Jpuaacsalnie snajdują ei, trz1 groby nakrJte bru

taai kamiennymi oras dwa grobJ w prostokątnej obstawie s kamieni. 

Okład warstw w pro~ilu sugeruje, łe ponadto jeden grób sostal WJ

ekaplorow&DJ prses inicjatorów wkopu penetracyjnego, prseoinające-

go najWJteą parU, grobowca 7. Waratwa próchnieJ pierwotnej pod sro• 

bowoem n~e ,tanowiła pozioau osadniczego. W nasypie napotykano ułaa

ki naozJ'li znaomie rsadaze anit.eli w nasypie grobowca e. S.iadozą 
one o powstaniu grobowca w pOOS4tkach tacy wióreokiej 1 nawięsują 

do fa&J AB. Yyekaplor~wano wkopaną w nasyp jaa' grobu sbiorowego. 

Wydobywano etaatąd pokawałkowane ko,oi i fragment, osaezek ludstioh. 

Ba niektórych to,oiach wida6 'lad~ opalenia. Antropolog - dr !&pica -

prsypuszoza, te w grobie ~ pochowano co najmniej pi,oiu, a nie 

WJkluosone, te nawet dsiewi,ciu osobników. Ba dwóch ko,oiach ad~Jch 

widocz-ne eą 'lady nadgryzania lub obdsierahia m1t~1 w miejeoaoh ..i.a 

prsycsepu. Brat jakichkolwiek zabytków wśród ascsątków ludskioh u

trudnia otrdlenie. prsyne.letno,ci kul turowej j&IIQ". Pocsą.ttowo aądsi

li~, łe została ona wkopana w nasyp grobowca przez ludno'6 kultQr7 

aafor kulistych. Obecnie nie wyłącz__, drugiej ewentualno,oi: te 

była to mimo wesyet~o jama kultury pucharów lejkowatJch, zawiera~ 

ją~a esc&4tki uozt7 obrs,dowej /najpewniej kanibali~t.Josnej/ tu cso1 

smarł7ch. 

Stanowieko 11. Brak jednoznacznej interpretacji stanowiska. 

Rozproesenie zabytków ~asy AB kul tury pucharów lejkowatych &daje 

e1' weka~a6, ił jest to krótkotrwałe obozowisko /brak obiektów 
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oeaclnicsyob/. lie ustalono oo osnaczaję tu 11osne bruki kamienne. 

Natrafiono tet na jeden,ewentualnie dwa grob7 /nr 4 . i 51· Za

r,e ja.y był prawie niewideosny i nie epoeób etwierdzió, czy jeet 

to jeden pochówek ozy tet dwa. Na poziomie ułotenia jednego ze szkie

letów /grób 4/ snaluiono sag,eaosenie bardso drobnych krzemleni 

/półfabrykatów i nars,dzi/. Y roku 1966 w profilu eęeie~iego od

cinka zaawatono nikłe studzienkowa te sacieiiDienia, w któl")'ll natra

fiono na ułamki misy kultury iwieńekiej. Zarye tego sao1emni enia 

odpowiada doltładnie zaciemnieniu grobu 4. W ten epoe6b miea mogłab7 

ok:re,lió prsynaletno'ó kulturowę całego znalesieka. Opinia ta wyma- , 

&a jeeso&e szczegółowego przeanalizowania zabytków k:rsemiennych i 

seetawie~a s innJai wyrobami kultury iwieńekiej. 

Dr A.Piechocki z Uniwereytetu Ł~dzltiego oras agr B.Sadłoweka 

s Inet.Geogr.UŁ przeprowadzili bada~a malakologiczne oraz geomor

fologiczne. 

USPO'I, pow. Olkues 

SZRBRIAWA - dor~eose 

/odoineks Kjech6w-Proesowioe/ 

patra paleolit 1 mezoli t 

patrs wcaeene 'redn1ow1ecse 

Zakład Archeol ogi i ~ałopoleki 

IHKM PAN w Krakowie 

Badan1a prowadził agr Janues Kruk. Badania weryfikacyjne i po

wierscbniowe. Stanowialta z okresu neol1tu, s epoki brązu i • 

okreeu wpływ6w rayaakioh. 

Na badanya odcinku rzeka odwadnia centrum Wytyny Miechowakiej 
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1 aacbo~ ost66 Ds1ał6w Proeeow1ck1oh. 

Poeeukiwania WJkonano egodnie • plaaea lakładu Archeologii ... 

łopoleki IBD Pd obe4•uJ40Ja baduie oaa4Ja1ctwa neoli 'Jcaaeco 1 · 

woeeaob~eowego 1 Jego ealeśndoi od warunk6w natural.ęch. Pree~ 

prowadaono 3• • ci4gv. 6 tJgo4Ja1. W7konaao eecaeg6łowe edJtoia po

wi~rachniowe. ~cenie ebadaao obaaar o pow1ereohn1 150 a 2• 04krJ

"• na D.1a 96 now7ch punlt'Ww oaadDicsJoh • tJa .,8 neoli ąoeDJoh 

/kuUara oeruJ.ki we1tao•eJ l'JteJ, la4eielekie3, puohar6w leJko

wa'Joh, oeraaiki esnaroweJ, oeraaiki proa1en1ete3/ 1 woeeaobr•••

WJoh• W teJ licsbie snaJdu34 dt aitdQ' iJm1a1 due WJeocąanowe 

oeadJ kul. t111r7 puohar6w lejkowa 'Job • Saosepaaowioaoh /et.6/, pow. 

•teoh6w 1 •z1acakow1oach /at.l/, pow. Proesowice. W Orłowie /et.~/. 

1 • Jakeicaoh, pow. ~eob6w /et.l/ snalesiono •ladJ pokałDJoh oeał 

kal"ur.J lenbielekiej. Wfr6d odtrJtJoh etanawtek kul"ur,r łułJokiej 

aaJduje eit dllła oea_da • LipneJ Woli /at.l/, pow.Jlieoh6w 1 oaeata

rsJeko • Jakeioaoh /et.5/, paw. Jliech6w. Okree rsy.aeki najlepiej · 

repreaentuJ4 atenowieka • Lipnej Woli /et.2/, pow.•1•chlw, P1otr

kow1c 1 Wlk., /e"·21• pow. Proesow1ce orae Opatkowio /at.2/, pow. 

Proea~ioe. 

Y csaeie badań sebrano bogat,; aateriał obaerwaoJJQJ ło a~16w 

nad teatałtowaniea alt prooea6w eaeiełlenia 1 ekeploa~oji środowie

ka naturalnego w r6tDJoh okreeach daieJOWJoh. Y uac~ atopniu po

eml.itt• soetałJ prace nad rekcnetrakcJ4 neoli 'JcSDJoh 1 woseaebq• 

sow7oh etret eaa1edlen1a na ob .. arse leee6w krakowuo-aieohowekioh· · 

!OJIIOE ł pow: Dsierłon16w •ua•QII J.roheelocicsne 1 laklał 

.1Jltropolog11 Pd we Wrocławiu 

Badania prowadsili 4r BrQD.cn ~eskiewioa, mar JerSJ Roaanow 
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i dr Zbigniew !rudzik. /Sprawozdanie opracowali J.Romanow i 

Z.!rudsik/. Pinaneowałya Musewa Archeologiczne i Zakład An

tropologii PAB we Wrocławiu. !rzeci eeson badad. Oeada s o

kresu neolitu /kultura lendsieleka/. omentaraJako • wczesnej 

epoki bręeu /kul tura unietyoka/ i • okreeu wcseene8() 6redn1o-

wieosa. 

Badaniaai o'bjęto teren 6oUile nniązujęcy do w7kop6w 11 l .at po

przednich. lbadano obesar o pow. 585 a2• Stwierdsono dalase . 6lad7 

osadnictwa lu4no6oi kultury lends1elek1ej, a aianowioie· osę66 dru

ciego j~ł z kolei domu słupowego, czę6oiowo aniesosonego prses or-

kę 1 prze• p6jn1ejase obiektJ• W dalssya oięgu aaeowo wys~piłJ o

bieUJ ni~tsane • kulturę ludno,ci pucharów lejkowatych crupy po

łudniowej. Wyeksplorowano 42 obiekty o r6tnej funkcji. Odkryto jed

.nę cłębok4 p6łsieaiank' w kształcie regularnego prostck4ta o saokrąc-

• lonyoh narcłach oras dwa do_, osę6oiowo zagłębione w calec /prs7 

jednfa stwierdsono cstery 6lad7 po słupach/. 

Materiał etwi~rdzony w odkrytych obiektach etanowiła ceramika, 

ko6oi niersęce oras esereg drobnych prse4miot6w jaks ainiaturowe 

elekierki o funkcji dłut, noł7ki krsemienne, fragaent toporka • 

nieWJkońcaonJa otworea, es7dła ko6ciane, dłuto ko6oiane oras liosne 

pr••'liki gliniane. 

Założone na terenie oeady cmentarzysko sskieletowf kultur, u

Dietyckiej doatarcsyło dalesych 12 crob6w. Zmarli ułoteni na praw,a 

boku, usytuowani wadłut linii północ - południe, csaszkami skierowa

ni na południe, WJpoaateni byli w naczynia, ozdobJ bręsowe /sspile. 

eauasnice brązowe i srebrne oras w jednfa przypadku w nae..,jnik wy

kon&n1 se spiralnie skr,coneco drutu/. Przy sskieletaoh aęekioh o

pr6os nacs,U snajdowano sanycsaj łopatki swiersęce. W kilku wypad-
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kaob atwierdsono poobdwki po4w6jne /wJłąoanle aatek a aałJai daie6at/. 

OdkrJto róWDiet 9 arobdw aakieletowrob woseenośredDlowiecaDJob 

w akładsie w prsJbliłeni~ ra,dowr-. St~ow1ą one tragaent a.entaraJ

Ika woaeeno6rednia.1eoaneao. nawaretwione&o na caentara7sko kultar7 

aniet.Jokiej 1 oead, neolit7c•D4• 

SskieletJ ~7tuowane b7ł7 wadłut oai wsob6d - ,aob6d, w poaro31 

WJProatowanej, osaaakaai skierowane na wao.bód l~b na aacb6d. Wnoaa

łenie bJłO nierdwnoaierne i racae3 ~bosieo nllta pooh6wk6w nie ... te

rało wnoeałenia, poaoatałe aa6 najca,6cie3 jeden prsedaiot, rsadko 

wt,oe3• W 3edn7a B grob6w kobieOJO~ snajdcwało et, naosynie sliniana 

i nasa73n1k a paciorków •• sakliwa, w innJob aa6 kabł,cski skroniowe, 

natomiast w grobaob •••kicb nołe /w 3•dn7a essemplarzu/. Jeden • gre

b6w WJposałOQJ bJł w drewniane wiadro, a kt6reso zachował7 si, ele

mentr okucia łelaaneao i kabłąk no6QJ. Obronolesia - n-x w. 

!BZB8ł -"Podworne• 

pow. farnobrsea 

Zakład Arobeolo&11 Antyosne3 

lnst.Jt~t B1słor11 Kultury Ma

terialne~ PAI w Wars&awle 

Badania prowadsiła dr Bali.na 0a3eweta. 1'1naneował _IBDI PAI'. 

PierwesJ eeaon badań. Oaada • okres~ neolitu /kultura pucha

rów lejkowat.Joh/ 1 I-II epoki brą•~ /kultura trsc~ecka/, 

omentarBJSlto wielokulturowe • praełoa~ okreeu T epo~ brąau 

1 okreau balaztackie&o /kultura łutteka/ 1 okresu woseeneco 

lirac!niowiacza. 

w dniach o4 e do ,, lipca wykonane aoata}J wrtopaliekowe bada .. 

nia rospo~wo .. na terenie wa1 !rae66. Praoe aiełJ na oelu oc1.JI:r7oie 

i abadanie ewentualne&• caentaraJaka • okr ... W7ł~ rSJ88k1oh· 
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letnienie omentarzyska eyiD4lizowało przypadkowe odkrycie eprzed 

1887 r •zeepołu grobowego•, w którego ekład webodsiły snalezieka 

datowane na około 100 r n.e. 

Y trakcie wykopalisk, w rótnycb punktach uroczyeka zwanego 

"Podworne• zaletono 5 nie łączonych se eobą wykopów /Óbezar pa.rku 

eskolnego, zabudowań gospodarczych na wachodnia brzegu !rze,niawki/. 
' 

Wykopaliska odkryły osadnictwo neolityczne, s wczeaQJoh okreeów 

epoki brąsu, pełnej epoki brązu, wcseenej epoki telasa oraz z okreeu 

wozeeno,redniowieoznego. 

Dla neolitu uzyskanos rzuty poziome jaa z uła•ka•i naoSJń typu . 

ceramiki kultury pucharów lejkowatych oraz •lujne• znalesieka ułam

ków naosyń tego typu i krzemieni. 

Dla okresu I-II epoki brązu usyekano raut posio~ ja.J a ułaa- · 

Jtaa1 nacsyń typu ceramiki kal.tary trzcinieoki ej oras "l.ajne• snale

aieka Q}&Jaków ceramiki tego! typu. 

Dla okreeu T epoki br4zu - haleztatu uzyekanoa 2 zniascsone /?/ 

•••poły grobowe /groby jamowe, o1a~opa1ne/ z cerami~ typu ceramiki 

grupy tarnobrzeskiej kultury łutyckiej. Do tego dochodzą •lujne• 

analesieka ułamków ceramiki przypuszczalnie grupy tarnobrseskiej 

kultury łu.tyckiej. 

Dla okresu wczeeneso 'redniowiecza uzyskano snalezieka ułamków 

naczyń typu •praskiego•. ~agmenty te wyetępowały na złotu wtórnJa 

w warstwie kulturowej, nie zawierającej wyrajbycb ~ladów budownictwa, 

a •abytkami z IX-XI/XII w. Ponadto sbad~o 7 il'Obów eakieletowyołł 

pochodaącJOb a osasów od XI/XII-XIII w. GrÓ~J le ''~owią tr~eąt 

witk .. ego oaent~yaka rz,~owego, 
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WU~CB, pow. BoobDia 
.. 

Kasewa Arcbeoloeiosne w Krakowie 

Badania prowadatła -er Karta Godłoweta. ~inaheował YKZ w Irako• 

wie. PierwesJ eeson badad. Oeada a otreeu ne~litu /kaltura oe~ 

raaiki proaielliete~/. · 

Słanowieko roaoi.&a •i• na połudlliowo-~odDiob etokaob ~·e~ 

G617•, wmoa-.oej •i• pomt,daJ we lUli Wiatowice a I1egow1o14. labJ._• 

ki wyet,puj4 pow1eraobniowo, na ką1•1naoji wasdrsa orae na sbooaaob 

opadaj407ob ku potokowi nasJWan .. u -Kr6lewekia potoki .. •. GlebJ W7• 

at,puj,ce na oaawi&aJm etanawteku to iłJ pJlaete. 

Podcaae tegorocsneco eesonu WJkopal1ekowego ogranicaono ei• do 

kr6tkotrwałJob bada6 eonda!OWJob. Załoiono WJkop na kulainaoji wssd

rsa, oras trs7 wykopJ. na jego zbooau. Przebadano dwa obiektya jaa, 

o nieokre,lonej bl1tej funkcji, oraa palenisko. W. WJPełnietu badanej 

Ja.r znaleziono fragmenty poobodzęoe s dułJeb naos76 saeobOWJcb,oraa 

drobne fragment, oienko,oiennej ceraaiki. Odkryte aateri~łJ na-i4su~ 

J4 da podobUJeb analesiek • połotonej w. p~bli!u oeadJ w Brsesiu~ 

pow. Bochnia i ponalaj4 na ł4osen1e jej a 'rodkow4 fa-. tultuq 

ceramiki promienietej • . 

Oeada wiatowioka etanowi jeeaose jeden punkt w corae w,rałnlej 

eyeuj,oya e'-4 agrupowaniu oA~ tej kaltQrJ na· pr~Jll braegu WiełJ. 

ADalisa aateriału ceraaiosnego a tego zgrupowania wetasoje Da 4aleko 

1~ce podobieństwa poai,dSJ etare&Jai fasami oead kaltDrJ oeraaiki 

proa1en1etej, połotoDJai na lew,a braegu WiełJ /rejon aowej Hut.J/, 

a snaleziekaai gruPJ epietiej tejłe tultuq. W'Jdaje . ei,, łe bJłobJ 

celowe anacsne roaeaeraenie bada4 WJkopaliekowJob w •tatow1oaob w 

naet,pnyob latach. Praeaawia sa t,ra r6!n1eł •1•tematyosne niesosallie 

etanewteka prses gł,bok4 ork,, oraa epłJW ~mej waretw, s1ea1. 



YIB!RZTOHOWIOI, pow. l:oło 

Stanowieko l 
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Musewa Archeologiczne 1 Btno

grafioz.ne w ł.odlli 

Badania prowadził prof.dr l:onrad Jażdżeweki prsy wepół~dsiale 

P• Stanieława llaJewakiego, Jll8l' Karii Baranowskiej, mgr Ireny 

Jadcsyt /a~torl&:a eprawozdania/, mgr !ade~sa Makiewicsa oras 

etudent6ws Marii Zemigały i Zygm~ta Błaesozyl&:a. Pinaneowało 

~~ w Łodzi i PRI w Iole. Cswarty sezon badań. Omentarzyel&:o 

• ol&:reeu neolit~ /l&:~t~a pucba.rów lejkowatych/. 

Prace wykopaliskowe prowadzone na omentarzyeku grobowców kujaw

ekiob a3ą~ objęte aą ogólnopolekim planem badaó, realisow&QJa w 

sw~aku • Kiędsynarodowya SyapoaJam Keolitu planowanta na rok 1970~ 

Grobowce k~jawekie, któryob na badanya stanowieku jeet 6,nale

*4 do jednJob • najlepiej saobowanyob obiektów tego typu na terenie 

północno-weohodniej Buropy. 

Prsebadano grobowiec nr II o dlaso6o1 R2 m 1 eceroko6o1 czoła 

ok.ll •• Y więkeso6ci saobowała się obetawa grobowa • dutych głasów, 

aalejęcych w miar, oddalania eię od osoła grobowca. Ye wnętra~ na

trafiono na eso-.tki poob6wku /csę66 caaeski/. Reesta ko6c1 uległa 

aniesoseniu. Zmarły, ulotoQJ bespo6redn1o na aieai, nie miał sabes

piecsenia • l&:aaieni boosa,ob l~b bruk~ ani tet tadn•go wyposatenia. 

Y naeypie grobowca snal .. iono ok. l50 ał&llk6w oeraaUti, •'ród których 

sdecydowanie przewatały materiały należące do kultury pucharów lej

kowatych. ~lko n1eliosne fragmenty naosyń, odkryte w waretwaob gór

nych, możaa saliosy6 do woseenej epoki bręsu. Katrafiono teł na 6la

dy ognieka, które by6 aote jest posoetało,oię po atypie. 

Omawiane grobowce kujawakit należę do kaltur,r pucharów lejkowa

tych a pograniosa fasy earnowskieJ i wi6reckieJ. Y roku prsyed;ra 

planuje eię przekopanie dwóch pozoetałych grobowców i sako6csenie 

prac archeologio&QJob w Yietrsycbowicaob. 
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Prowadaone •• atarania o utworaenie reaerwa'u arobeolociosneco. -

ktdrJ aa ob3ę6 grobowce w ioh naturalnJm otocseni~· 

WŁOSZO~OWA - powiat patra okrea 'aleolitu 1 aeaolitu 

J•dr•e36w - powiat 

~onaerwator Zab7tt6w Archeolo

ctoan,oh w Opolu 

Badania prowadsił agr Zbigniew Bagn1e•ek1. ~inanaował WD 

w Opolu. Pierwaa7 aeson bada4. Oaada • okreau neolitu /kul

tva puohar6w 1e3kowatJch i oeraaiki proaien1ete3/. 

Badania ratownicse trwal7 od 3 do 16 lipca. Stanowiato soetało 

ne!'7fitowane wio•D4 b.r. prses A.Iudłt• Stwier_daono w6wo•a• 1ł 3••t 

ono sagrotone 4&ik4 etaploatao3ę cliDJ• Ba pew1ersohn1 natrafiono 

na asereg jaa • dułę 1lo,o1ę aater1a~u sabytkowego. 

Wykop /około 47 a 2/ aałotono na południowym stoku wan1ea1enia, 

na n1eu6ytku prsylega3,ora do pola uprawnego, na kt6rra etwierd•ona 

3a.J• W trakcie prao ratownicsroh uatalono naet,puj,oy układ waratwa 

1. Orna - oiellba, sabarwiona esoJ14tkaa1 organioaD1J11 alinka 

~·••o-podobna, bardso zwarta. pokrrta darnią. ał.O - 'o ca. 
l 

2. 86łta - silnit sbita glinka leeeo-podobna /oaleo/ od 'O aa. 

W.WJkopie l/68 natrafiono na 6 obiektów nierucho-1~h. 

Jaaal 

Zblitona do owalu o 'rednicy 160 oa. Zagłtbiona w calec do 

62 oa. Wyp~łnieko etanowiła oieana, narta pr6ohn1oa. z .. te

rała ulamk1 to,oi, oeraa1k1, polep,, krseaienie oras aałJ ku

bek s uaskodso~ wyle•••• trapent glinianego oi,tarka ttae-
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kiego i fr.kamienia do wygładsania • 

.Jua 2 

Zb1itona do e1ipey o wymiarach 210 .x 164 cm. Zagłębiona w ca

lec do gł.90 ca. Wypełnieko etanowiła ciemna, bardzo zwarta 

próchnica z domieeaką węgielków drsewnych. Zawierała ułamki 

naoeJń, polep,, ko,oi, traemienie oraa 4 zabytki specjalne • 

. .r ... 3 

Zblitona do owalu o wJlDiarach 200 x 180 oa. Wypdnieko ate

nowiła bardzo ciemna, zwarta próchnica. Zagłębiała eię w ca

lec do 95 cm. Zawierała ułamki ceramiki, tra~ienie, ko,ci, , 

polepę oraz 21 zabytków epecjalnych, a.i. 2 elekierki kamien

ne, 5 przęślików, kilka fragmentów oi,tarków tkackich, kamie

nie do gładaenia. 

J OJla 4 

ZblUona do elipey o wymiarach 315 x 230 om. Wypełnialeo sta

nowiła bardzo ciemna, zwarta próchnica. Zagłębiona w calec 

do 62 om. Zawierała ~łamki naosyó, krzemi enie, polepę oras 

ko,c1 1 26 zabytków specjalnych ia.1. 6 prsę,lików, kilka 

fr. ciętarków tkackich/. 

J!J!f 5 

Przy})ominała regularny owal o 'r. 180 CJl. Wypełniekiem była 

b, ciemna, zwarta próchnica z domieszką węgielków . Zagłębia

ła eię do 90 cm w calec. Zawierała ułamki n~czyń. krzemienie, 

ko,oi, polepę oraz 21 zabytków specjalnych /m.i. główka ~ołu 

z gl inu/. 

Obiekt nr 6 

· skupisko ceramiki zb11tone do nieregulemeso prostokąta. 

tElmiKI GORNB patrz epoka brązu 

--------~----------------------------------~--------------------_J 
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BJDZIBSZYI', pow. Gdadak 

Stanowieko 1 

Kuseua Aroheologioane 

w Gdańakll 

Badania prowadsił asr Januas Pods6rek1. ~inaneował 

YZX • Gdadekll. OnartJ ~non badali. Oeada • koóoa 

epoki brfłsll i pocą tkll okreell halaztacltieao /klll tiU'J s 

łllłycka i wechodniopolllOreka/ . 

•• obesarae ,,5 ara odełoni,to 2' j~ i 4 paleniaka.Łęcenie 

na atanewisku tym prsebadano dotfłd 120 jam i palenie)[. 

Ba inwentars jam ekładała aię w głównej a.ier .. oeruika, wts

le drsewne, ko,ci ewieratce oras polepa. Y'ród oeraaiki wi,keso'6 

ułamków pochodai s dllłyoh, grllbo,oiennyoh naoay.d o eohro~owaconej 

powierschnia posa tym wya'tfłpiły tragmanty kllbków, aie, dsbandw t ko

lietyoh talersy glinianych. 

'Ba nagt saeł"'Silje odkrycie traech dale&JCb jam e frapentaai 

il1nianych fora odlewnicBJCb t.Jpll nieacaejęoego. Z jam ~ydobyto 

~akłe k~lka ułamków prsedmiot6w bręsowyob oras jednfł igł• bręsowę . 

Doś6 csę,to znajdowano bryłki bllreztynowe. Wreszcie, w jednej s jaa 

~atrafiono na kilkanaście m~azelek • prsewieroonymi otworkami, woho-

4zlłcym1 prawdopodobnie w akhd naszyjnika. 

pal•piaka s saea4y pozbawione były aateriałll J•bytkowego, wJ

~4tkowo Je4ynie sawierałJ nieliczne ułamki oeraaioJPe, węgle drsew

~• ~ bryłr polepy. 
ZąkoĄo .. nie badalira tym obiekcie naetfłpi w 1969 r. 



,. 
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BIBLICE, pow. Niemodlin Kazeum !lęeka Opolekiego 

Badania prowadził mgr Jarosław Radk~ewicz . Pinan

eowało Muzeum !lęeka Opolakiego w Opol~. Pierwszy 

sezon badań. Oeada z prz,łomu epoki bręzu i okresu 

baJ.s~tackiago. 

Prace wykopaliskowe prowadzono w osadzie kultury łutyckiej, 

poJeżonej na wzniesieni~ nad starym rozlewiskiem Nysy Kłodzkiej 

w odległo~oi oa ~ km w kierunku północno-zaohodnia od wsi Bielice. 

Miały one rozpozna6 obarakter obiektu, z którego luJne materiały 

znajd~ję~e się w poniemieckich zbiorach Muzeum !lęaka Opolskiego, 

przypisywane były stanowieku o obarakterze sepulkralnym. 

W wyniku założenia ciągu wykopów stwierdzono licz~ materiał 

ceramiczny w warstwie ornej, który przedostał ei• tam zapewne 

wekutek zniszczenia głęboką orkę warstwy kulturowej. Odkryto rów

niet dwa obiekty o obarak t orze mieszkalnym. Sę nimi prostokątne 

jamy o wymiarach ca '40 x 240 cm, ~sytuowane wzdł~ż osi wsobód

zaobód, a zawierajęoe w wypełniska prócz spalenizny również grud

ki polepy i fragmenty ko,oi zwierzęcych. Z zabytków rucboJil1ob zna

leziono jedynie f ragmenty naczyń glinianych. Uzyskane materiały 

pozwalają wetępnie datować stanowi eko na przełom epoki bręzu i te

laza. 

BIEIKOWICE, pow. Racibórz patrz okres neolit~ 

BISKUPIN, pow. 2lł:m patrz wozeene 'redn1owieoze 



BlłD, pow. Sr .. Zakład Aro~eologii Wozeeno,redn. 

Xatedry Archeologii Pradsie~owej 

i Wozeeno~dniowieozne~ U~ w 

Poznaniu 

Badania prowadsil agr Jerzy Pogel. P1naneował Wydział 

Ialtury WRR w Pos~aniu. Drugi eezon badaó. Oeady s epo

ld brllSil /lr.lll tura łta)'eka/ • olr.ras6w r .balaztackieao, 

wpqw6w rz)ulr.ieh. wczasna&O 'redJliowiee11a 1 'rednio-

wlacsa. 

Badania /25.111 - 5.IV./ miały charakter powierzchniowo - eoh

datowy. Objęły p6łnocmę ozę'6 Rieoki Jezior Bnińekioh, tsm. okol1oe 

jesiors Iórnickiego, Skrzyneckiego, Wronieokiego i Borówieokiego, 

tudziet tereny nad rzek4 Xoplę, łęozęcę paemo jezierne s Wartę. 

Ba tym'obezarze przebadano łącznie .,8 etan<?wiell: arcbeologios":" 

nycb /w tym .,0 nowoodkrytych/t które dostarczyły ok. 700 ułamków 

oeraaiki, głównie kultury ł~yokiej. 

Badania poesukiwawcze na terenie lłieoki eę pomy~lane jako arche

ologiczne rozpoznanie na~blitezego zaplecza osadniczego grol'w kul

tury łutyoklej /?/ 1 .wczesnośredn1owiecznego, zloka11zowanyoh na 

Półwyepie •szyji• Jez. Bnińekiego. Ssozegółowa penetracja terenu pos

woliła wytypowa6 kilka stanowiek do poszerzonych badań eondatowyob, 

które nalatałoby przeprowadzió w najblitezya ozaeie. 

BOJABOW, pow. Raoibórs Xoneerwator Za~ytk6w Arobeolo

giomyoh w Opolu 

Badania prowadsił agr Andrzej Xudła. Pinaneował WXZ 

w Opolu. Pierwesy sezon badań. Oeada • epoki brązu. 
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/k~ltura łużycka/. 

W dniach od 4 maja do E czerwca przeprowadzono badania wykopa

liskowe na stanowieku położonym około 400. metrów na wschód od połu

dniowego krańca ~ei. Obejmuje ono część wzgórz na lewy~ brzegu Cyny. 
na 

Stanowieko znajd~je się (ierenie żWirowni Ob. Klemensa Moryea, gdzie 

w ozaeie inspekcji stwierdzono niszczenie nawarstwień osadniczych z 

okresu brązu. Przeprowadzone prace ratownicze objęły przestrzeń o

ozyezczonę przez spychacz. Badań wzdłut krawędzi żwirowni nie prowa

dzono z u.agi na zapewnienia użytkownika, te nie pomwoli na eksplo~ 

rację kruszywa, a teren będzie wyłącznie utytkowany w oelacb rolni

czych. Badania dostarczyły z resztek zniszczonych przez spJChaoz 

jam osadniczych i z jednej małej jamy gospodarczej eksplorowanej w · 

pro:tilu kilkaset ułamków ceramiki. 

O.l.ŁOW.ł.BIB, pow. Otwock 

OHBŁMIOA DUtl, pow. Włocławek 

patrz okres paleolitu 1 

me 

Muzeum Xujawekie 

we Włocławku 

Badania prowadziła mgr Barbara Maciukiewioz-Ozarneoka. 

~inaneował YKZ w Bydgoszczy. Dr~gi sezon badań. Cmen

tarzysko z IV okresu epoki brąz~ /kultura łutyoka/o 

ślady osadnictwa z okresu neolitu. 

Stanowisko usytuowane jeat na niewielkim w;rn,esienin, na polu 

ornym Stanieława tabielekiego. Położone jest ok. 150 m na l, z lek-

.. 
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kia odchyleniem na B od jego zabudowań. 

Przebadano teren o powierzoboi 450 m2 i odsłonięto '7 crobów 

kultary łujJokiej. Prsewataję w~ród niob groby popielnicowe /,,/. 

Znacenie aniej zaobserwowano grobów bezpopielnicowych /,/, oras . ' 

jeden eymboliccny /brak asozętk6w koatnJOh/. 

Na uwag• sasługuje bardzo ciekawa ceramikał tak pod wzgl,dem 

formy, jak i w4tków zdobniczych. Prsewataję amtorki • cylindryc&n4 

esyjkę, najcz,6ciej ornamentowane, aiey z płasko wywini•tya brze

giea oraz duta rótnorodnośó fora czerpaków 1 kubków. Posa cerami~ 

wyposażenie grobów etanowiły przedmioty metalowe, najcsę6o1ej znisz

czone na atutek przepalenia w ogniu. Z lepiej zachowanych aetali zna

leziono kolczyki, spiralki, oraz kółka s drutu brąsowego. W6ród da

rów grobowych odkryto ponadto przęśliki oral w jednJm wypadku ci•

tarek do obctątania krosien. 

Z obserwacji zarysów jam grobowych wynika, te bardsiej wyrajny 

kontur poetadaję jaay zalegające na nitssya poziomie. Watomiast sa

rysy jam grobów, w których ceramika WJetępuje tut pod waratwą haau

eu, są bardzo nikłe . Niejednokrotnie wręcz nieaotliwya było okre6le

nie zarysów jamy, zniszczyło je prowadzenie ro~aitych prao zie.nJoh. 

Analiza aateriału sabytkowego pozwala okre6116 cbronologi' cmen

tarzyska na schyłek IV okresu epoki brązu. 

W trakcie prowadzonych badań natrafiono ·na śladJ osadnictwa neo

llty e~nego , na stanowieko kultary puch~rów lejkowatych, fazy wiórao

k lej. 

CHODEBICI, pow. Bochnia patrz okree neolitu 
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CZERNIKOWICE, pow. Złotoryja Konserwator Zabytków Arche~ 

olog1cznych we Wrocławiu 

Badania prowadzone były przez mgr Rótę Mikłaszswską

Balcer i mgr K~tarzynę Złotkoweką. Pinaneowało PRN 

w Złotoryji i WIZ we Wrocławiu. Pierwszy sezon badań. 

Cmentarzysko z IV/V okresu epoki brązu /kultura łu

tycka/. 

Badania trwały - z przerwami - od 15.VII do 1.XII. Wydobyto 

ogółem 42 zespoły grobowe datowane na okres przej,oiowy między IV 

a V okresem epoki brązu. Przebadano obszar o powierzchni około 14 

arów. Cmentarzysko polotone jest na rozległej kulminacji w odleg

ło~oi około 750 m na południowy wschód od wschodniej części wei. 

Jest zagrotone eksploatacją kruszywa prowadzoną przez Wrocławskie 

Zakłady Eksploatacji Kruszywa. 

Ratownicze prace wykopaliskowe będą kontynuowane. 

DłUGOMIŁOW'ICE, pow. Kotle Konserwator Zabytków Arche

ologicznych w Opolu 

Badania prowadziła mgr Sylwia Wuszkan i mgr Gertruda 

Martynia. Finansował WKZ w Opolu. Drugi sezon badań. 

Cmentarzysko z III okresu epoki brązu. 

W dniach od 26.VI. do 19.VII. kontynuowano badania cmentarzyska 

znajdującego się w odległości otoło 1.200 m na południe od środka wei 

Długomiłcwice, usytuowanego na wzniesieniu w poblitu dutego ozyonego 

wybierzyska piasku, na polu ob. Szczęsnego. 
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tegoroczny wykop załotono na sachodnim etoku wzniesienia. Ogó-
l 

ł em przebadano obszar o powierzchni ok. 200 a 2 • Odkryto 10 grobów 

/ n WDery od 9 - 19/ - wezyetkie ciałopalne, niektóre z nich były po

łotone bardzo płytko, na głębokości około 20 om od powiersohni Qłyt

kowej i dlatego uległy częściowemu zniezoseniu podczas orki, nato

miast dośó dobrze zacho~ały eię groby polotone głębiej. 

Wśród odkrytych grobów motna wyrótni6 ~ popielnioowyoh i 2 ja

mowe /nr 12 i 13/· W grobach popielnicowych zwykle znajdowała eię 

popielnica przykryta innym naczyniem ułotonym do góry dnem a zacho

wanym o zęato w et anie eznzątkowym. 

Przys tawki ~yły bardzo nieliczne, podobnie jak i drobne przed

mioty brązowe. 

W grobach jamowych wypełnieko jamy etanowiła siemia mnieasana 

z węgielkami drzewnymi i spalonymi ko śómi, a w grobie nr n - skoru

pami. W tym tet grobie znaleziono 3 szpile brązowe, 1 pierścionek 

oraz kilka blite j nieokreślonych przedmiotów brązowych, a takte epo• 

rą ilość paciorków szklanych, mocno przetopionych w ogniu, twor~

cyoh jedną masę . 

GLINIANY, pow . Wołów Konserwator Zaby.tków Aroheo

logio~nych we Wrocławiu. 

Badania prowadził mgr Jacek Strupiechoweki. ~inaneował 

WKZ we Wrocławiu. Cmentarzysko z epoki brązu /kultura 

łUŻycka(. 

Cmentarzysko kultury łużyckiej bad~• w dniach od 4.VII -

}Q . VII . polotone je ~t neniewielkim wzniesieniu w południowo 

~achodniej części wet . Przebadano powierzchnię około 2 arów . 
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Wyeksplorowano 12 zespołów grobowych datowanych na koniec epoki brą

zu. Wszystkie popielnicowe, w tym jeden obsypany etosem i resztkami 

ciałopalenia. Ilość naczyń w grobach nie przekraczała 6 sztuk. Od

kryto tet naszyjnik, obrączkę i szp1le brązowe. 

Planuje się kontynuowanie ratowniczych prac wykopalisko~ych. 

GOSTKOWICE , pow. Oława 

Stanowieko A 

Stanowieko 22 

Katedra Archeologii 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

Badania prowadził mgr Stanieław Pazda. Fin~1eował 

Uniwersytet Wrocławski. Pierwszy sezon badań. Osa

da i cmentarzysko z epoki brązu /kul tura unietycka/ . 

Stanowieko A 
Dwa wyko~y eondatowe o wymiarach 2 x 5 m, zało~one na wyrał-

nym wzniee1en1~ odległym ok. 1 km na północo-zachód od etan. e /Ra

dłowioe/. odkryły osady kultury łutyckiej z epoki brązu. Wyeksplo

rowano 2 jamy oeadnicse, z których jedna /wyk. I, jama 1/ zawiera

ła dutą ilość ceramiki, polepy, kości zwierzęcych oraz 4 dute cię

tarki tkackie z gliny. W obrębie obu wykopów eondatowych zalegała 

warstwa kulturowa grubośoi . ok. 30om. Stanowieko to nie j est znane 

ani z archiwum ani w literaturze przedmio tu. 

Stanowieko 22 

Stanowieko laty nad wyschniętym obecnie stawem, ok. 300 m 

na zachód od etan. Radłowice e. Jest ono notowane w archiwum Muze um 

Archeologicznego we Wrocławiu jako osada kultury przeworekiej . Dwa 

wykopy eondatowe o wym . 2 x 5 m pozwoliły na stwierdzenie iet111enia 

w tym miejecu osady i omentarzyska kultury unietyckiej. W wykopie I 

pod grubą warstwą kulturowę /40 - 50 cm/ obfitującą w ceramikę i 
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ko6oi swiersęoe odkryto 3 .. , oaadDio,. oras grób sawierajęoy dwa 

eskielet.J ludskie wypoeatone w oeraaikt• W wykopił II w salegajęcej 

tlltaj waratwie klll turoweJ wya~piła oeraika gł6w~ie kul tury Wlie

tyckiej, ko,ci zwierzęce or.- fragaent kaloty llldsk1eJ. RJeuJęoa 

aię dopiero w calcu płytka okręgła Jaaa doetarcsyła tylko kilku obs-
' 

rakteryetycznych ułamków ceramiki • . 
Przewiduje eię kontynuaoJt badaó o charakter•• wywiadowczo

rosposnawc•r• w okalicach Badłowie i Qoettowio aajęoych na celu po

snanie osadnictwa tego aikroregionu oeadDiozego. 

GORl SWIJTOKRZJBIIB /p6łnoony etok/ 

GRODZIS~O. pow. Olkues 

patrz okree paleolitu 

1 neolitu 

patrs okres neolitu 

IB01JROCŁAW - m. Katedra Archeologii Pradzie-

JoweJ 1 Yozeanośredn1ow1eoc• 

nej Uni.,.ereytetu ta. 1 . Kio

kięwioza w Poznaniu 

Muzewa ta. J. Kaepro.,.ioca 

w Inowrocławiu 

Badania prowadziła dr Aleksandra Cełta-Bronieweka 

1 •sr J. Dębrowelta. Pinanaowała IIRB w Inowrocła.,.iu. 

Pierwesy eeson badaó. Oeada • epoki bręsu 1 okreell 

halsztackiego. 

.. 
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W ramach prac archeologicznych /zapoczątkowanych w 1967 r./ 

mających na celu rekonstrukcj~ pradziejów Inowrocławia , przeprowa

dzono badani a w zachodniej strefi e miasta, na terenie Parku Solan

kowego. W 191 1 r . krótkotrwałe prace prowadził tu Hilmar Kalliefe , 

stwierdzając istnienie osady kultury łużyckiej z pó~nej . epoki br~

zu i z okresu halsztackiego oraz śladów nieokreślonego os adnictwa 

pói niejszego. Badania ratunkowe A. Karpińskiej 1926 r. zlokalizow~

ły w centrum parku cmentarzysko kultury wenedzkiej z okresu rzym

skiego. W tegorocznych pracach ograniczyliśmy się do wykonania sze

regu niedużych sondaży, które w ogólnych zarysach potwierdziły 

stwierdzenie H. Kalliefe'a. 

Obszar s trefy zdrojowej leży blisko centrum wzgórza inowrocław

skiego . Osadników przyciągał tut~j dostatek wody pitnej i naturalna 

obronność . Południowa część strefy zdrojowej - na płd od ul. ZMP -

etanowiła rozległe , płaskie wzniesienie w przeciwieństwie do części 

północnej - obniżonej , pokrytej mokradłami i niewielkimi zbiornikami 

wpdy. Od południa ku północy w ten podmokły teren wciskało się wąs

kie cyplowate wzniesienie. Odkryto na nim ślady kultur neolitycznych 

/pucharów lejkowatych i ceramiki sznurowej/. Stałą osadę na cyplu 

założyła jednak dopiero ludność kultury łużyckiej w IV 1 V okresie 

epoki brązu oraz w starszej epoce żelaza . W pótniejszych okresach 

tradycje osadnicze kontyn~owała ludność kultury wenedzkiej z tą tyl

ko różnicą , że punkt ciężkości osadnictwa w ostatnim stule~iu p.n.e. 

i w pierwszych wiekach naszej ery, przesunął się , jak można p~zy

puszozać , bliżej brzegów zbi orników wodnych . 

Wyrsinym świadectwem długotrwałego i gęstego osadnictwa na tym 

terenie są bardzo liczne jamy różnej wielkości, zawartości i funkcji 

oraz warstwa kulturowa przesycona intensywnie materiałem zabytkowym -

głównie ułamkami naczyń . Pozostały inwentarz nie jest ani obfity ani 

tet charakterystyczny. łla uwagę jedynie zasługuje zespół zabytków 
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fwiado&ąCJOh niesbicie 'O aie ~8001rJII odlnuiO'-ie• ·.;tJTObÓW briiSOWJOht 

llłuki glinianych fol"ll do odlewu asp11, braneobt· i na••1~nik6w oras 
' ' aał7 gliniany osopik, RŚJW&nJ prs7 wyrobie prse~otów s puet4 t~•-

~~· Oalo'6 da~wa6 aołna na~prawdopodobnie~ na kbnieo epoki b~su. 

Z a.agi na wielofas~•o•6 oeadnio'-a i dl~ wy~ietlenia aserecu 
. l 

nieja&QJch )eesose kwestii, wakasane bylob7 przeprowadsenie • rejoaie 

Solanek eyeteaaV"osnych prao WJkopaliekowyoh a przJDajmnie~ wykonanie 

dalasyoh licznych eondałJ• 

IWABOYICio pow. IUechów 

JAXSICE. pow. Inowrocław 

JA11'0RZBO - m. 

patra okres neolitu 

patra okrea balastacki 

Katedra Archeologii Poleki 

UniwereytetQ Jagielloóekiego 

w Krakowie 

Badania prowadził doc. dr Karek Gedl. Jinanaowała KK& 

w Jaworznie. Trzeci sezon badaó. Grods1eko ' s koóca 

epoki brąsu /kiU tura łRŚyoka/ lub pooątk6w okreeu 

ruusztackiego. 

Grodzisko w Jaworznie ' /et . 1/ połotone ~eet na k~inao~i wsg6-

rza zwanego "Grodzisko"• na wschód od oentrQIII miaetao ponad dalelni

cą Bory. Podczae badań prseprowadconych w latach poprzednich /1966-

1967/ stwierdzono, te grodzisko otoceone było wałea SbQdow&QJm s ka-. . 
mieni wapiennych. Natrafiono takte na ułamki oeraaiki, które aotna 
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wiązać z ku1turę ł~tycką z ko~ca epoki brąz~ l~b s wczeenej epoki 

żelaza. Stwierdzono wówczas, te na wzgórz~ znajdowała się osada 

l~dności kultury łużyckiej. Natomiast datowanie zachowanych resz

tek konstrukcji obronnych nie• zostało w pełni rozwiązane. 

W roku 1968 wytyczono dzieeię~ nowych wykopów /VII-XVI/ roz

mieszczonych w trzech częściach stanowiska. W północnej części 

grodziska, w dwóch miejscach, przecięto dośó dobrze jeszcze widocz

ne na powierzchni r~eztki wału kamiennego. ~twierdzono, te wał 

/analogicznie Jak w zacbodniej czy wachodniej części grodziska/ 

zb~dowany był z kamieni, ~ożonych na sucho, bez śladów jakiejkol- , 

wiek zaprawy. Wał u podstawy miał szerokość około 5 - 6 metrów. Je

go zewnętrzne i wewnętrzne lico ulotone było z dużych płasklob blo

ków kamiennych, a wnętrze wypełnione było gruzem kamiennym. Nie na

trafiono na ślady jakiejkolw1ek konstrukcji drewnianej. Rumowisko 

kamienne z wału w dużym atopniu obsunęło się w dół po stromym w 

tym miejecu stoku wzgórza, a dodatkowo w czasach nowożytnych z~dt~

ło rozebrane przez miejscową ludność na budalec. W południowo-weoho

dnieJ części s t anowieka poszukiwano śladów fosy, która jak przypu

szczano poprzedzała wał i epodziewano się natrafić na ślady dru

giego wału na krawędzi ~ekok~ widocznego na powierzcbni terenu. Po· 

szukiwania okazały eię bezowocne. W centralnej części grodziska, na 

majdanie stwierdzono br ak warstwy ku1turowej, która została całko

wicie zmyta 1 lita ekała wyetęp~je miejscami pod kilkunastocenty

metrową warstwę zwietrzeliny 1 współczesnej gleby. U etóp wał~ zna

leziono zaledwie jeden fragment ceramiki ku1tury łużyckiej. 



UZDIIBRZ POMORSKI, 

pow. Xoezalin 
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Konserwator Zabytków 

Archeologiosnych w Kossa

linie 

Badania prowadził mgr Franciecek Laohowioz. Pinaeował 

WXZ w Koszalinie. Pierwesy eezon badań. Skarb s V okre

•~ epoki brąz~. ~lady osadnictwa z okreeu halsztackiego o 

/kultura pomoreka/, łód~-dłubanka w~z~anośredniowieosna. 

Przeprowadzono badania ratownicze na terenie polderu /oeuezon,. 

go jeziora/ neletęoego do PGR Kazimierz Pomorski. Praoe podjęto po 

zawiadomieniu wxz. it w czerwcu br •• w czasie prac rolnych, anale

siono tam ekarb ozdób brązowych 1 częśoi ~praęty końskiej. Y wyniku 

podjętej akcji, odzyskano zabytkowe prsedmioty, ~etalono i epenetro• 

wano raiejsce z.nalezienia skarbu. Znajd~je eię ono mniej więcej w 

centrum polder~ w odległo~ci ca 500 • na poł~dniowy wechód od zabu

dowań kolonii Będzinko. W ekład skarbu wchodzę: cztery nagolenniki 

puste zd stykającymi się końcami, pięó naszJjników z blachy podłut

nie tebrowanej typu wielkowiejskiego. naszyjnik z blaohf brązowej, 

pQsty. szpila z łabędzią szyjką i wazowatę główkę. espila z łabę

dzią szyjką i główkę rozklepaną zwiniętą w uszko. ozdobna tarosk~ 

do uprzęty końskiej , wędzidło wraz • pobocznicami /komplet/, wędzi

dło, poboosnioa , emukła siekierka z tu1ejką i ~ezkiem. 

'W związku s:e znalezieniem skarbu, a jeszcze wcześniej ło~zi

dłubanki, zorganieowano etały nadzór k:onserw~torski prac meliora

cyjnych na polderze. Doprowadziło to do odkrycia po~czas jednej • 

lQstrecji we wrze~niu br. w rowie drenarskim na glęboko,ci 1,5 m 

od powierzchni misy z krótką. wklęsłą ezyjką i uszkiem oraz naczy

nia baniastego z utrąconymi uchami s ku1t ury pomorskiej wczesnej 

fazy okresu halsztackiego. 



- 74 -

8cisła oberwacja wykopów melioracyjnych w Kazimierzu Pomorskim 

będzie kontynuowana w przyszłol§o'i, 

W czasie prac melioracyjnych odkryto ~akte ~ód' dłubankę z pnia 

dębowego na terenie polderu, w obrębie poletka doświadczalnego Instt

tutu Melioracji i Użytków Zielo~yoh w Szczecinie. w odległo~c1 500 a 

na N-W od drogi łączącej PGR Kaz'imUrz Pomorski z kolonią Będzinek. 

Znajdowała się 60 om od powierzchni. w warstwie torfiastej ziemi. 

Długo~6 jej wynosiła 9.~5 m, szerokoś6 95 cm. wysokoś6 ca 50 om. Bur. 

ty łodzi eą cienkie i zaopatrzone tut pod krawędzią w owalne otworki 

o wymiarach 2 % 4 cm rozmieszczone w nieregularnych odstępach od 50 

cm do 1.05 m. Łód' musiała by6 intensywnie i długo utytkowana. za 

czym przemawiaj~ liczne łaty przytwierdzane drewnianymi kołeczkami. 

uszczelniane mchem. 

Znalezisko datowane jest wstępnie na okres wczeanośredniowiecz-

KIBTRZ. pow. Głubczyce 

Stanowieko 1 

Katedra Archeologii Poleki 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 

w Krakowie 

Badania prowadził doc. dr Marek Gedl. Plnansował U.J. 

Cmentarzywko z III, IV okresu epoki brązu /kultura 

łużycka/ i z okresu wpływów rzymskich /kultura cel

tycka i przeworeka/. 

Praoe badawcze w br. skonsentrowano w zachodniej części cmenta

rzyska /stanowisko 1/. Miały one na celu wyja~nienie kilku problemów, 

Do najwatniejezycb z niob należało uchwycenie zachodnie j granicy 

cmentarzyska kultury łutyckiej. Prócz tego zamierzano wyjaśni6 oba-



- 75 -

rakter zagadkowej budowli czworobocznej, uchwycone j w latach pop

rzednich na południowych peryferiach cmentarsyeka, ograniczyó zgru

powanie grobów datowanych na IV okree epoki brązu i przebada6 dalezą 

czę~ó wielkiego zgrupowanJa grobów datowanych na III okree epoki 

brązu. 

W wyniku przeprowadzonych prac zba4ano przeetrzeó o powierzoh

ni 1925 m
2 

i odkryto 12' obiekty _archeologiozne /nr 1471- 159,/, w 

ogromnej więkezo~oi groby kultury łutyckiej. Udało eię ustalenie 

przyblitonego przebiegu zachodniej granicy omentarzyska kultury łu

tyckiej, którego obatar wynosi około 15 hektarów. W najstarszej 

ozę~ci cmentarzyska, obok licznych, niewielkich grobów ciałopalnych 

popielnicowych 1 bezpopielnicowych-jamowych, datowanych na III okree 

epoki brązu, zbadano cztery dalsze dute groby s tegot okresu, w któ

rych stwierdzono ślady trumien z warstwą ciałopalenia na dnie. Prze

badano północne pery~erie skupienia grobów datowanych na IV okree 

epoki brązu, gdzie odkryto dalszych kilkana~oie pochowków ciałopal

nych z tego okresu. 

W zachodniej ozę,ci stanowiska, jut poza obrębem omentarzyska 

kultury łutyckiej, zbadano cztery groby kultury celtyckiej. Były to 

dwa groby ciałopalne 1 dwa szkieletowe, wypoeatone w naczynia toczo

ne na kole garncarskim i ozdoby wykonane z brązu i telaza. 

W południowej ozę~ci stanowieka odkryto kilka grobów ciałopal

nych z okresu wpływów rzymskich, datowanych w przybliteniu na II-III 

wiek n.e. Na uwagę zasługują tu szczególnie dwa bogato wyposatone 

groby kobiece, w których znaleziono między innymi naczynia brązowe, 
' 

dutą ilo.ś6 stopionego szkła, ułamki naczyń typu ter;ra sigilata i e&e· 

reg innych wyrobów. 

Dis udało eię wyjaśnienie chronologii i przeznaczenia kwadrato

wego budynku. którego rów ~undamentowy od~yto w poaudniowej oz.śoi 

badanego obszaru. Na ślady podobnego obiektu natrafiono tet w zaohod-
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niej części stanowiska. Niestety oba obiekty nie doetarczyły,dobrze 

dat11jęcyoh materiałów. Wiadomo tylko, ae eą to obiekty młodsze od 

grobów kllltllrJ łutyckiej datowanych na III okres epoki bręsu. 

ILBSZBWO, pow. Ptn.TUSX 

D.AIOW -ZAillZOWEI: 

KRZYMOSZE , pow. Siedlce 

LIBISZOW, pow. Parozew 

patrz okres wpływów rzymskich 

patrs wczeane 6redniowieoze 

patrz średniowiecze 

Konserwator Zabytków Arche

ologicznych w Lublinie 

Badania prowadsił mgr AndrzPj Kutyłoweki. P~aneował 

WKZ w Lubl~ie. Pierwesy eezon badań. Osada /?/ s 

pó.tne j epoki brsęzu /?l /klll t11ra łu~ycka/ • ślady z 

okresu neolitu. 

Prace podjęto ze względ~ na niszczenie etanowiska przez wybie

ranie piasku. W zniszczonej warstwie klllt11rowej odkryto drobne ułaa· 

ki ceramiki i !~agaenty narzędzi krzemiennych. W poblitu stwierdzo

no etanowioko neolityczne z krzemieniami i fragmentami nieoharakte

ryetycznej ceramiki. Ze względu na ogromny stopień zniszczenia sta

nowieka nie nadaję się do dalszych badań. 

LIMANOWA - powiat patrz wczesne 6redniow1eoze 
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ŁJJ!lURZ • pow. Brzea1n7 patrs o~ee wpływ6w rsyaakioh 

MAOBOW, pow. Tarnobrzeg Kuseua Archeologiosne 

w Krakowie 

Badania prowadsili mgr, agr Adam i Janina Xrauesowie. 

linansował WXZ w Krakowie. Osada z przełomu epoki brę

su i okresu halsztackiego /kultura łlltJeka/ oraz dlac!J 

osadnictwa s okreau wpływów rzymskich. 

W okreeie od s.VII·. do 9. VIII. przeprowadzono badania, które 

były kontynuac3ą kilkuletni~h ratowniczych prao prowadzonych na te

renie odkrywkowej kopalni siarki. 

Stanowieko 1 znajduje aię na wysokiej, piaszczystej terasie 

Wiały, na której zalega 30 - 60 om waratwa siemi ornej. Jest to 

obesar dutej osady tarnobrzeskiej grupy kultury łutyckiej • prseło

mu epoki brązu i telaza. . 
W bietącym sezonie wykopaliskowym przebadano 33 odpadkowe ja-

my w kształcie koła o średnieJ 70 - 140 om 1 owalu o wymiarach od 

60 x 60 om dO '70 x 200 cm. Dna ich sięgały poziomu 70 - 140 om. 

Spośród ~~ ~yrótniało się 5 blitniaczych, wydzielajęoyoh się prs7 

dnach WJkop~fCh na rótnyc,h głębokościach. Wypałnisko 3am etanowi

ła zmieszana s piaskiem szarobrunatna próchnica oraz występujące 

niekiedy kawałki węgli drzewn7ch i grudki polepy • odciekami ton- . 

str~c3i nośnych. Materiał ceramiczny reprezentowałr ułamki was, 

garnków, mis. placków, czerpaków i przęślików. 

~a terenie badanej osady odkr7to równi~t skupisko atorup /nr 

16/ 1 l u~ne ułamki naczyń z okresu wpływów rzymskich. Były to ~ra

gmenty ręcznie lepionych garnków i tocsonych na kole mia. 



MAJDAB ZABORODYJSKI, 

pow. Cbałm Lubeleki 

!URCI.łiXOWICB, pow. 

Nowy Sęcs 

JiiECIECZ I NIEWIADOMA, 

pow. Sokołów Podlaeki 

- 78 -

patrz epoka brązu: Siedl i Hzcse , 

pow. Chełm Lubeleki 

patrz wczesne średniowiecze 

Państwowe Muzeum Archeologiczne 

w Warezawie 

Badan ia prowadziła dr Teresa Węgrzynowicz. linansowało 

PKA w Warszawie. Pierwszy sezon badań. Osady z epoki 

brę z u i okresu wczesnego halsz taek.iego / kul tura łutjek.a/ 

oras cmentarzysko z okresu średniowieosa/?/. 

Badania zwiadowcze trwały od 10 do 29 lipca br. Podjęto je ce

lem zlokal i zowania znanej ze wsi Niewiadoma osady łużyckiej z okre

su halsztackiego, z której w okresie międzywojennym wydobyto nie

liczne ale interesujące materiały ceramiczne. Z te~ samej miejsco

wości pochodzi takt e skarb ozdób bręzowych o analogicanej chronologiL 

Wadłut biegu bezimiennej strugi, wpadającej do rzeki Cetyni od

kryto 4 stanowieka kultury łu.tyokiej, najprawdopodobniej osady a 

epoki bręzu i wczesnej epoki telaza. Wspomniana struga e~anowi gra

nicę między wsiami Niewiadoma i Nieciecz. Badania systematyczne prs&

prowadzono na g an tach wsi Niecieoz, ponieważ z obszaru etanowiska 

kultury ł utyoklej pobierany tu był aktualnie piasek i istniało nie• 

bezpieczeństwo całkowitego zniszczenia obiektu. Wyeksplorowano odci· 

nek najbardziej zagrożony, stwierdzając obecnośó warstwy kulturowe j 

i słabo caytelnych zaryeó~ jam. Ubogi materiał ceramiczny pozwala 
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4a~owa6 oaad~ na wozeenę fazę kult~y łutyckiej, tj. na III-IV 

okre• epoki br,a~. 

Na osadnictwo kult~y łutyokiej nałotyło sił na badanym odoin

ku omentarsysko szkieletowe, ~ezkadsajęc starsze obiekty i powod~

jęo, śe tylko nieliczne zabytki motna ~na6 sa Gnaleaione in situ. 

Groby pozbawione były wypoeatenia i jedynie wyprostowana pozycja 

szkieletów z rękami złotonymi na miednicy oras stosWlkowo· dobry stan 

zachowania ko~ci pozwalają eędz16, łe cmentarzysko pochodzi se ~red-: 

niowieo~a. Dalsze kontynuowanie t~ prao wykopaliskowych nie wydaje 

eię celowe. Wskazane jest natomiast wykonanie eondaty na posoe~a

łyoh etanowieleach kultary łutyckiej. 

NIEWilDOMA, pow. Sokołów Podlaskl 

BOWA BUTA - Ko~oielniki Oło 

NO~A HUTA - Mogiła 

OBORNIKI aL!SKIE, pow. Trzebnica 

patrz okres neolit~ 

patrz okres neolitu 

K~zeum Archeologiczne 

we Wrocławi~ 

Badania prowadziła mgr Joanna Domadska prsy . współ

udziale mgr Jersego Gołubkowa. l!'inansował WK.Z we 

Wrocławiu. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko s 

młodszej epok~ brąz~ i okres~ halsz~aokiego /kult~

ra ł u~ycka/. 

, 
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W dniach od 10 do 20 czerwca 1968 r. przeprowadzono ratow

nicze prace wykopaliskowe na caentarzystu kultury łaJyckiej. sa

grotonym przez prace budowlane. 

Cmentarzysko poło~one jest po prawej etronie drogi prowadzą

cej z Obornik do Trzebnicy. na niewielkim. płaskia wanieeientu. ,. 
w odległości 100 a od ostatniego aabudowania. 

Załotono 7 wykopów, których powierzchnia wynosiła 140 a2 

Odkryto 9 grobów oiałopUnych. Zaryey grobów występiły na głębo

kośc i od Oo25 - 0,50 a. Cztery sroby były aniszosone. pozostały 

po nich jedynie stupieta ko,ci i akorup~.Dwa miały obstawę kaaien

D4• złotoną z dutych. polnych kamieni. Had grobem 5 wystąpił br~ 

k&Dlienny. Odkryto t aUe jeden g%6.b jamowy. Wypasatenie grobów 

składało się od 5 7 naczyń. 

Wyeksplorowano takh jamę n.65 x 2.,0 a/ o wydluton,., owal

nym sarysie i nieokowatym praetroj11. Wypełniato jaily, sasłębione~ 

na słębokoś6 Oo60 a etanowiła próchnica a domieszkę piasku. duł4 

ilością węsli drzewnych 1 nielicznymi fragmentami ceramiki łu~yo

kie j. Wewnątrz ~ajdował się r egularny /0,80 x 0,80 m/, kolisty 

układ kamieni, z których ozęśó wykazywała działanie ognia. Jama 

połotona była w eęeiedstwie cmentarzyska. Jak wydaję eit wekasywaó 

wyniki wstępnej analiay była ona obiektem aie-a.talnya. 

OKALEWo pow. Wieluń Xuaeum Ziemi Wieluńekiej 

w Yieluniu 

Badania prowadził mgr Bosuaław Abramek. Finanecwał 

WXZ w Katowicach i Muzeum Ziem Wieluńetiej. !raeoi 

s~zon badań. Caentarzyeko kurbanowe a I i II okresu 

epoki brązu. 
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Stanowieko anajd~je się ~ terenie prywatnego laek~ prsy dro

dae polnej• Okalewa do Chojen, około 800 a na poł~dnie od Ohojen. 

1f trakcie tegoroosnycb badazi przekopano dalece ' kurhany, w tym 

najwi,kesy li~sąoy 22 • średnicy 1 ok. 1'0 om wysoko,ci. 
l 

Bowo,oią było odkrycie podwójnych grobów szkieletowych w kur

hanach 8 i 10. Dotychczas znajdowano wyłącznie groby pojedyńoze. 

Pewnym takte zaskoczeniem był brak jaay grobowej w kurhanie 9. 

Groby znajdowa~y Bit zawsze obok siebie i sajaowały centralne 

połotenie. Zmarłych okładano na bok~ w pozycji skarosonej z głową 

~kierowaną na poł~iowy sachód. Grób 1 w kurhanie 8 nie miał wy

posatenia a szkielet ~egł oałkowitem~ rozłot~ni~. Sąsiedni grób 21 

mniejesy i głębiej wkopany, zawierał eapilę B brąs~ z główką swi

niętą w Q&ako i miniaturową miseczkę. Ponadto zachowało się kilka 

zębów i ko'6 przedramienia. Połotenie szkieletu było jednak dobrze 

widoczne na tle jasnego piaek~. Jest bardzo prawdopodobne. te zwło· 

ki zoętały owinięte w jakąś tkaninę spiętą szpilą. Szpila bowiem 

spoczywała na wierzch~ kości p~a~ego przedramienia• To samo zaob-, 
perwowano w obu grobach kurband 1~. Wypoeatenił stanowiła sspila 

' brąz~. taka jak w kurhanie e, i naczynie wazdwate o ••owatym 

~r?fil~. Grób ~r~i natomiast zawierał szpilę z brąza o dużej etot. 

kowatej , główoe pionowo przekł~tej. We wszystkich przebadanych do

tychczas kurhanach zaobserwowano &lady stypy .pogrzebowej w czasie 

której rozbijąno naczynia. Obok ceramiki licznie wyet~p~ją tu pół

wytwory 1 wyroby krzemienne. 

Do najciekawszych zabytków tegorocsnych badań nalety zaliczyó 

wspomniane naczynie wazowate i szpilę ze stożkowa~ główką. Jaczy

nie to charakteryz~je się zgr~bioną i skośnie ściętą krawędzią 

silnie ~ychyloną na zewnątrz. Jego szyjka zdobiona jest poziomymi 

rowkami brzusiec natomiast długimi ękośnymi żłobkami. Tak więc na

czynie zawiera w sobie ceohy kultury trzoinieokiej 1 ~użyokiej. · 
l 
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Ustalenie jego chronologii nie jest łatwe, tym bardziej, te w 

kurhanie znajduje się ceramika z ornamentyką sznurową. Szpila s 

dużą sto~kowatę głów~, jedne l przewodnich typów kultury przed

łutyoklej z II okresu epoki bręz11, znalazła się tutaj albo jako 

import, albo j~ to miejscowy ~yrób naślad11jący oboe wzory /Oka

lew lety na pograniozu tych dwu kręgów kulturowych/: 

Do przebadania pozostało jeszcze 6 kurhanów. Wszystkie zba

dane obiekty są rekonstruowane co Qmotliwi stworzenie rezerwatu 

archeologicznego. 

OSETNO, pow. Góra patrz okres neolitu 

OżAROW, pow. Opatów patrz okres neolitu 

PiCZNIEWO-POLKO, pow. Poddębice Muzeum Archeologiczne 

i Etnogra:Uozne w Łodzi 

Badania prowadził mgr Zdzisław Kaszewaki. Finsaował 

WKZ w Łodzi. Drug~ sezon badań. Cmentarzysko z IV - V 

okresu epoki brązu /kultura łutycka/. 

Prace w okresie od 3 do 21.VIII. były' kontynuację badań ratow

niczych prowadzonych w 1967 r. Na obszarze 375 m2 odkryto 47 gro

bów ciałopalnych i jamowych. Osiemnaście grobów pop~e1nico~ych 

odkryto pod zwartym brukiem kamiennym, a pozostałe 14 grobów po

pielnicowych było lokowane w bezpośrednim jego sąsiedztwie. 1f trzeb 

grobach popielnicowych stwierdzono w jamie grobowej resztki etosu. 
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Y o4krJtfob 15 arobaob. ~..ow7~h 5 WJ•tuowało pO~' brakiea kalliell~ 

llJa• posoatałe W waratwie ł6łtego piaakQ. Y 4w6ob; srobaob jaaOWJOA 

atwierdsono reestki atoeu prseaieesane • prsepala,n,ai ko46a1 lu4s

kta1 ·i s fragaentaai rosbitJOD llaozy.4. w•r6d-srob6w ~aaowJob Ile 

apecjalnę uwagę saehguje gr6b llr 58, w kt6l'fll p;sepalOile ko,oi 

ludskie nakryte bJłJ ai ... 

GrobJ popielnicowe sawierałJ pr6os popielnieJ od jedllej do 

p1,o111 prsyatawek. W srobaob jUOWJOb ilo66 wJr6m1o~ob naosfd 

jeet aniejesa, prsewatnie dwa, trSJ naosinia. 

W esterech grobach popielniOOWJoh 1 w ~edll,a jaaOWJa wyet,po

wały fragaenty branaolet i aspil, WJkonanyoh • o~głego brę.sowego 

Na podetawie fora naosfd i obr-.dltQ pogrzebowego aołlla o.atal16 

cbronolosi• tego c•lltarsyaka Ile 4nA połow• tT okreau epo~ b!'4-

all i na poo-.tek V okreaQ epoki brąsu, a prsynalełllo'6 do środko

wopolekiej grupJ kutary łlltJokiej. 

POLA.łfOWIOJ, po,, JlłOWJ'OOław 

PRZEJ4JSL Dl~ patrs. średlliowieose 

RADOM - Jetowa Wola patrs okree neolitu 
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Muzeum Regionalne 

Stanowieka 2, 3 w Radomiu 

Badania prowadził mgr Wojciech Twardowski. Finana~wał 

WXZ w Kielcach. Drugi s ezon badań. Oeady z epoki brązu 

/kultury łużycka i trzoiniecka/ oraz cmentarzysko z e- l 

poki brązu /kultura łutyoka/ l ~lady osadnictwa neoli

tycznego . 

Kontynuowano badania ratownicze etanowiska 2 oraz przeprowa

dzono eondat na znajdującym się w pobliżu stanowieku 3· 

Stanowieko 2, wielokulturowe: cmentarzysko ciałopalne kultu

ry łużyckiej , osada kultury trzcinieckiej, ~lady osadnictwa z 

młodszej epoki kamienia. Położone na rozległym piaszczystym wznie

sieniu opadającym w stronę rzeki Mlecznej. Jest to nieużytek wyko

rzystywany przez Spółdzielnię Ogrodniczo Pszczelarską na magazyny 

ziemne. Przebadano obszar 600m2 , eksplorując ~rednio do głębokoś

ci 1 m. Zaobserwowano następujący układ warstw: współczesna próc~

~ica, żółty piasek przemiee~any, próchnica pierwotna barwy szaro 

~runatnej /na granicy t ych dwu war s tw występowały groby/. żółty 

piasek l ekfO przemieszany zawierający ceramikę /w stropie widocz

nę zarysy j am/, tółty r iaPei calcowy. 

Cmentarzysko zostało przebadane prawie w cało~ci /osada zaj

mujfl prawdopodobnie znacznie większy obszar niż teren przebadany/. 

Odkryto 150 grobów popielnicowych w których znajdowano jedną lub 

kilka popielnic. Zaobserwowano kilka układów naczyń: popielnica 

wolno stojąca, popielnica nakryta misą. kości przykryte dożę sko

rupą. Wyróżnia się jeden nietypowy układ , gdzie 5 popielnic ułożo

no w jamie grobowej bokiem. jedną na drugiej. Slady stosu występują 

do~ó często. Znaleziono niewiele przedmiotów metalowych, zarówno 
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wewnętra popielnicy 3ak i w etoe1e obok niob /~1ni,te kółeczka 

a drutu bręaowego, eapila a ornamentowanę gł6wkę/. ~o~ nacsyń 

urosaa1oonea popielnice dwuatotkowe • gladkę •&134 i chropowaco

q do'lnę pa.rtią brzu,oa, do'6 11ome dwuuche ua:rory, wazy, da ba

ny, r6tnego rodzaju aiey 1 pucbar na pa.te3 n6tce. Znalesiono 

kilka przyetawek - naczyń miniaturowych. Ornaaent wyet,pu3e do66 

rsadko w postaci eko6nych tłobk6w i ozdób plastyoZJ)yoh /serie 
l 

guzków na brzuAou 1 prsy B6rnej naeadaie ucha/. roray ceramiki 

n~adosę o dłQ81.a trwaniu caentarayaka, by6 aote od lii do V 

"okresu epoki brązu. 

Osada. Ponitej poziomu występowania ~obów natrafiono na za

rysy kilkudziesięciu jam, prsewatnie kolietych o rosasitych roa

aiaracb i wypełnisku, s nieliczną ceraalkę i krzemieniami. Wię

kezo66 ceramiki naletała do kultury trsc1nieck1ej. W niektórych 

jamach znaleziono skorupy kultury ceramiki dołkowo grzebykowe3. 

Krzemienie z warstwy nalety wiąza6 zarówno z jedną jak i s dr~ 

kulturę. 

Stanowieko 3. Osada kultury łutyokiej. Połotona na piass

ozyet;ym wcniesieniu w odległo6oi około 300 m od etan. 2. Zaleto

no tu wykop eondatewy o powierzchni 50 a 2 na po1u B. Xaop~eaka. 

Pod waratwą orną natraf iono na zaryet 6 jaa kolietego kształtu 

oras 1 jamę z paleniskiem kamiennym. w · j aaaoh tych, o n1ew1e1kiej 

aiętazo6c1, znalez1Óno trochę ceramiki kultury łutyckiej . Wydobyte 

sabytki 3ak 1 aateriały a badaó powierzohniowyoh 6wiadozę, łe ta 

dosy6 rozległa osada związana jest s omentarzyskiem etan. 2. 

Badania będę kontynuowane. 

SABDOJ4IERSKA 1fY tnu patrs okres neolitu 
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aiBDLISZCZB, pow. Chełm Lubeleki 

Stanowisko 2 

Zakład Epoki Metali IBXK 

PAN w Warszawie 

Badania prowadził dr Jan ~browski. Pinansował 

IHKM PAN. Drugi sezon badań. Cmentarzysko z pój

nej epoki brązu /kultura łutycka/. 

Cmentarzysko polotone jest na północnym stoku niewielkiego 

pagórka nad niegdyś zabagniną dolinę, na skraju wsi Siedlissose, 

prsy szosie do Woli Korybutowej. Podozas trzytygodn.iowyoh badań 

przekopano 4 ary, odkrywając groby ciałopalne, o~aczone numera

ai 5 - 21. Występowały one na głębokości 21 do 50 cm, a głębokoś6 

jam grobowych sięgała 1 metra. Górne części grobów są nieco ros

płynięte w wyniku erozj'i zbocza. 1fiększoś6 to groby jamowe. Gro

bów popielnicowych stwierdzono tylko cztery. Inwentarz ich atano

wi ceramika - iloś6 nacsyń w jednya grobie sięga kilkunastu, 

prsewatnie jednak stwierd11ano fragmenty tylko kilku naczyń. Ki1-

kakrotnie odkryto w jamach grobowych krzemienie, w tym grooi~ 

strzały. Istnieje prawdopodobieństwo, it wykopy tegoroczne sięg

nęły południowego skraju cmentarzyska. Przewidywane jest kontynuo

wanie badań. 

W trakcie prac dr z. Bukowaki przeprowadził krótkie badania 

eondatowe na oddalonym o ok. 700 m od poprzedniego cmentarzysku 

kultur~ łutyckiej w Wajdanie Zahorodyńakim /stan. 2/ odkrywając 

dwa groby jamowe, a w warstwie próchniczej takłe materiał neoli

tyollny. Ponadto w okolicy badanych obiektów przeprowadzono, bada

nia powierzchniowe. 

• 
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Stanowieko 2 
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Katedra Archeologii Wielko

poleki i Pomorza lHKM PAW 

• Poznaniu 

Badania pro.adsił agr Janusz Ostoja-Zagórski. 

Finanao•ał IBXM PAN. Pierlłesy aeaon badań. 

Cmentarzysko s młodszej epoki brązu. 

Prace o charakterze zwiadowczym objęły kurban I naletący do 

rozległego cmentarsyaka kurbanowego kultury łutyoklej odkrytego 

w 1967 r. Stano•1eko t o zlokalizowane jest na •yaoczyznie roz

ciągejęoe j się wzdłut doliny rzeki Pareęty, w odległo~ci 500 a 

na północ od zabudowań wai Skronie. Cmentarzysko zajmuje obszar 

10 ba 1 składa się ze 105 kurhanó• rozmieszczonych w V odrębnych 

grupach usytuowanych na aęe~adujących se sobą cyplach •ysoczyzny. 

Wielko'ć poszczególnych kurbanów jest rótna i waha się w grani

cach od 4 ~o 22 m. 

W ~rakcie pierws~ego sezonu badawc~ego /29.VI- 27 .VIII/ 

przebadano obszar 90 m2 rozkopując kurhan I o średnicy 11 m. Prze

badany ~urhan mial nasyp kamienno-ziemny, rysujacy eię • terenie 

jako niewyao~t pagórek. Jonatrukoję kamienną kurhanu etanowił 

niereguia~y krąg akła4a~ęcy eł' • rótnej w1elko~c1 otoczaków or .. 

fragmentaryc~nie zachowa~y bruk najlepiej czytelny w partii cen

tralnej mogtłY• W kulminacyjnej czę~oi kurhanu odkry t o nacsynie 

ze szczątkami kostnymi. Kilka skupisk kości znaleziono równiet • • 

na~ypie kurhanu i na poziomie występowania konstrukcji kamiennych. 

Z materiału ruchomego, oprócz znacznej ilości ceramiki, na wyrót

nienie ~aałag~je bogaty tnwentar~ zabytkowy. na który składały 

się: spiralny pier6cionek z podwójnego złot~go drutu, bransoleta 
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brązowa zdobiona na przeaian grupami kreeek poprzecznych, 2 brą

zowe naramienniki spiralne, ~ brązowe pier,oionki /?/ spiralne, 

kółka brązowe. szpila s łabędzią ezyjką 1 główkę ~inię~ w uezko, 

spiralne tarczki brązowe - zapewne fragmenty zapinek. fragmenty 

n1eokre,lonych ozdób brązowych oraz paciorek bursztynowy. 

Zeepól ozdób brązowych jak takte uteriał ceramicZDJ po~a

lają datowaó omawiane tu cmentarzysko na młodezę epokę brązu. 

SZOZAWORY t. pow. Bueko 

SZRBMIAWA - dorzecae 

TOKlOBo pow. Dz1ertoni6w 

TRZ!SS - Wfodworne". 

pcw. Tarnobrzeg 

TURXOWICB. pow. Hrubiees6w 

patrz wczesne ~redn1ow1ecze 

patrz okree neolitu 

patrz okres neolitu 

patrz okres neolitu 

lluzei.Dl Okręgowe • Lublinie 

Dział Archeologii 

Badania ratownicze prowadsił agr Zygmunt Slueareki. 

linanecwał WIZ w Lublinie; Pierwszy eeson badań. 

Oaentarroyeko ts I okreea. epoki brąz11. 

Stanowieko znajd11je eię w północnej części wei Turkowice, na 
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~agodnym wzniesieniu, obok zabudowań ob. Tadeusza Słomianego. Ba

daniami objęto teren o powierzchni ok. 2 arów, sdeie w czasie r6t. 

nyob prac ziemnych zniszczono ' groby szkieletowe /ustalono, te 

były to dwa groby z I okresu brązu 1 Jeden wczesnośredniowieosny/, 

Odsłonięto dziewięó grobów jamowych, płaskiob. Stwierdzono, 

łe obok grobów z I okresu brązu na cmentarzysku występują równieś 

' groby wczesnego ~redniowieoza /na słęb. 25 - '5 cm/ bez tadnego 

wyposatenia. 

Interesujące nas groby wczesnobrązowe występowały na gł4b. 

60 - 100 cm. Zmarli ułoteni byli w pozycji skurczonej i w zalet

ności od płci na prawym lub lewym boku /mętczyjni na prawym, ko

biety na lewym/. Groby pozbawione były ceramiki co utrudnia usta

lenie icb przynaletno,oi kulturowej. Wypoaatenie składało się a 

drobnyob narzędzi krzemiennych oraz ozdób z ko,ci i miedzi, mię

dzy innymi charakteryetycznych zausznic w kształci~ wierzbowatego 

li,cia oraz tarczek - medaltonów ko,oianych. 

Przebadano najbardzieJ sagrotoną czę'6 cmentarzyska. Jego 

pozostała czę'ó enajduJe aię prawdopodobnie pod zabudowaniami 

gospodarczymi i podwórze• zagrody ob. Słomianego. Bie aa wi,o 

obecnie motliwo,ci przeprowadmenia dalszych badań. 

WOŁOW-PlOTROBIOWICE, 

pow. Wol6w 

Katedra Archeologii 

Uniwersytetu Wreoławakiego 

Badania prowadził Stanieław Pazda. Pinanaowal 

Uniwersytet Wrocławski. Trzeci sezon badaó. 

Osada wielokulturowa z IV - V okresu epoki_ bręzu 

/kul tura łuty oka/ , z okreau bals z tackieso ~ul 'u.ra 
~ 

przeworatal i z okresu wczesnego 'redniowieoza. 
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Tegoroczny wykop, o po•ierzchni ok. 2 arów, łączy się bezpo

średnio z terenem wykopu z roku 1967. stanowiąc jego poszerzenie. 

Na przebadanym obszarze odkryto obiekty nieruchome k~tury łutyc

klej z IV - V okresu epoki brązu, k~tury przeworeklej z IV w.n.e. 

oraz z okresu wczesnośredniowiecznego. Warstwa k~turQwa zalegają· 

ca na terenie wykopu zawierała głównie przemieszane zabytki ru

chome kultur łutyckiej 1 przeworeklej 1 znikomą ilość materiałów 

wczesnośredniowiec~yo~. 

Obiekty kultury łutyoklej to przewatnie niewielkie jamy o 

średnicy nie przekraczającej m. Występowały w poziomie warstwy , 

humusu pierwotnego 1 w calcu 1 zawierały ceramikę /m.in. płaskie 

krętki z otworem w środku/. W jednej z jam, z częściowo zachowa-

04 konstrukcję kamienną, znaleziono obok polepy i śladów spale- · 

nizny, 2 fragmenty naczynia glinianego z przywartą od strony wew

nętrznej warstewkę spatynowanego brązu. Jama mote być związana z 

produkcję metalurgiczną. 

z obie~tów kultury przeworeklej na uwagę zasługuje płytki 

piec jednokomorowy ze ściankami paleniska zbudowanymi a d~ycb ~ 

mieni polnych. Ponadto odkryto kilka palenisk. 

Na okres wczeenośredniowiec~y datuje~ dwa dobrze zachowane 

piece hutnicze z kanałami dmuchowymi, które łączę się najprawdopo

dobniej ze znalezionymi /1967/ na tym stanowieku kilkoma fragmen

tami dysz glinianych. W poblitu pieców odsłonięto płaskie bruki 

'złożone z kamieni i brył tutla. Można je również wiązać z produ

kcją hutniczą. 

Nie planujemy kontynuacji badań tego etanowiska w najbliższych 

latach. 
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WROBLIB, pow. Opole Xoneerwator Zabytków Arcbeo

logioznyoh w Opolu 

Badania prowadsił mgr Jarosław Radkiewioz. linansował WKZ 

w Opolu. Dr~gi ee&on badań. Osada s końoa epoki brązu i 

okresu halsztackiego /kultura łużycka/. 

Y dniach od 13 - 25 ozerwoa przeprowadzono sabe&pieozaję

ce badania wykopalie~owe na stanowieku nr III. Prace ogranioso

no do wyeksplorowania czę~ci teren~· przeznaozonego w najblitezym 

ozaeie do eksploracji piasku. Odczyszczono tet i akontrolowano 

profile piaskowni. W wykopie /25 m2/ stanowięcym prsedłużenie 

dotychczasowej piaskowni, wydzielono 4 obiekty. Były to jam1 

sawierające w swoim wy~ełnieku brązową, piaezcsyatą siemię prse

~essanę ze spaleniznę. Jama nr 7, ~hąfakterysuj~ca s~ę etosun

ko' Q dutą średnicą- ~lieko 2 ~.miała w północnej csęśoi sku

pisko epa+snizny 1 popiołu charakteryetyczne dlą pozostałości 

po ognisku. Cały więc obiekt motna z pewno'o~ą interpretowa6 

jako mieszkalny. Pozoetałe ~amy /około 120- 130 o~ 'rednicy/, 

lejkowato zwętające się ku dołowi, speł~iały prawdop9dobnie 

funkcję obiektów pomooniczyoh. 

Materiał archeologioznJ• cnajdowany aardwno na powiert:cłmi 

całego wykopu jak 1 w poezcsególn3c~ jamach, jest etosuokowo 

jednorodny - fragmenty rótnyoh naczyń 1 placków. Ciekawsze wy

niki uzyskano w jamie odkrytej przy oczyszczania profili wybie

rZJaka /jama nr 10/. W jamie tej, doś6 nieregalarn~go kestałta, 

na głęboko6oi 85 oa odkryto kamień tamowy z salegajęcym obok 

ro~cieraozem 1 czerpakiem. Ba ~e za6 cnaleziono drobne węgiel

ki drzewne i polep~. 
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ZBROJEWSKO, pow. Kłobuck Konserwator Zabytków Archeo

logicznych na województwo ka

towickie 

Badania prowadził doc.dr Marek Gedl. Pinansował YKZ w 

Katowicach. Drugi sezon badań. Cmentarzyato z III i IV 

okresu epoki brązu /kultura łu.żyoka/ . 

Kontynuowano prace badawcze na stanowieku 3, połotonya na 

wzniesieniu piaszczystym zwanym "Grobelki"· Wykopy skoncentro

wano w północnej i zachodniej części stanowiska. Zbadano łącz

nie 62 groby kaltury łutyckiej /nr 212-273/. Y większości były 

to pochówki datowane w przybliteniu na V okree epoki brązu, na

leżące do młodszej fazy użytkowania cmentarzyska. Groby, zarów

no szkieletowe jak i ciałopalne jamowe, niemal z reguły miały 

nietle zachowane konstrukcje kamienne /podłużne bruki nakrywa

jące jamę gro b ową, o betawionę dodatkowo ka.mi enia.mi/. Bruki zbu

dowane niekiedy z kilk~ waretw otoczaków granitowych. zoriento

wane były z reguły wzdłuż oei północ-południe , z pewnym odeby

leniem ku północnemu zachodowi 1 południowemu wschodowi. Y owal

nych lub czworobocznych jamach grobowych znajdowano bądj to spa

lone kości rozrzucone na dnie jamy, bądj to bardzo ełabo zacho

wane resztki niespalonego eskieletu,/reeztki ko~ci osaezki, zę

bów lub tylko blaszek ezliwa zębów/. Y więkeaośoi s grobów ~zkie

letowyob nie zachowały eię żadne pozostałości szkieletu. O obec

ności ciała zmarłego w grobie świadczą rozmiary jamy grobowe~ 1 

rozmieszczenie wyposażenia, zwłaszcza wyrobów metalowych. Zarówno 

groby olałopalne jak 1 szkieletowe wyposażone były głównie w ce

ramikę. Odkryte groby naletą do klaeycsnej fasy podgrupy osęsto

ohoweko-gliwickiej grupy górno~ląeko-małopolekiej. 



Zbadano takte eserea pooh6wk6w oiałopalnJob popielniooWJOh 

i jaaow7oh, salicaanJob do eteresej fa&J Ujytkowania oaentar•J•

ta i datowanych w prsJbliteniu na III okree epoki bręsu. Grob7 

te aaswyczaj nie aiałJ w,rajnyoh konetrukc~i kamiennych, aakła

dane bJły w malJoh jamach i WJpoeałone saswJcZaj w poje4Jńoae 

naosJnia. Zaobaerwowano, te groby staresej fasy aoetał7 w wielu 

wypadkach anieaczone lub usakodaone podcsae aakładania grobów 

fa&J ałodasej. 

ZARZJOII DUtr, pow. Opocsno Pańetw.Kuseum Archeologiczne 

w Warasawie 

Badania prowadsił dr Jacek •iśkiewioa. Pinaneowało PKA 

w Warszawie . Pierwas7 aesop badaó. Cmentar&Jeko s IV 

okresu epoki bręsu /kultura łuśJcka/. 

W czasie od 13.Vl do l4.VII prowadsono wstępne badania 

rozpoznawcze na nieaczonym cmentarzJaku ludno,c1 kultur7 ł~ 

tJckieJ w Zaraęoinie D~ya. pow.Opoczno. Badane omentarsyeko 

znajduje aię na kulminacji piaezosyetego taraeu Pilic7, ok. 

100 111 na północ od ostatnich sabudowaó wei Zarsęcin Duty, po 

obu stronach traktu łączącego wie' z brodea na rzece. 

Praebadano ok. 4, 5 ara powierzchni cmentarsyeka, odkrfwa

jąc łącznie 38 obiektów, w t.ra 23 grobJ popielnicowe, 12 grob6w 

jamowych oras 3 ekupieka prsepaloeych ko.ci ladakic~. Silnie 

snieaoaone, grob7 popielnicowe WJ&tępowałJ • csJ8tfa piaeku na 

gł.boko,ciach 04 30 do ok.50 ca lio .. c od obecnego pozioma sieai. 

Więkeso'6 tego typa grobów ekładała e1' • jednego naosJnia-popiel-
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nicy , wypełnionego csyetymi przepalonymi ko~ómi. W jednej po

pielnicy w~ród ko~ci odkryto brązowy grocik strzały. Ceramika 

grobów popielnicowych reprezentowana jeet przez typowe formy 

wczesnej fasy kultury łużyckiej, charakteryetyczne głównie dla 

terenów Poleki środkowej t . j. naczynia esowate wygładzone i 

echropowaoone oraz wazy zdobione ornaaentem tłobkowym. 

Drugą grupę obiektów etanowiły groby jamowe. Przewatnie 

były to niewielkie skupienia gęeto zbitej masy kostnej, zale

gające bezpo~rednio w czystym piasku wydmowya. W kilku grobach 

tego typu wykryto drobne fragmenty ceramiki . 

Ponadto odelonięto 3 dute, owalne ekupieka przepalonych 

ko~oi ludzkich o wymiarReb ok. 120 cm x 60 cm 1 miątezo~ci od 

5 cm do ok.35cm. Skupiska te składały eię s grubych warstw czy

stych fragmentów kostnych rótnej wielko~ci. BajwiękssJ tego ty

pu obiekt zawierał ponad 9 kg materiału kostnego. Wśród kości 

jednego ze ekupiek odkryto dwa przedmioty br~zowe: spiralkę z 

cie~ego drutu owa1nego oraz e11n1e zniszczony mały guziczek 

z usakiem. 

Z dotychczasowych badań wynika, te znaczna częśó omenta

rzyska uległa jut całkowitemu zniszczeniu na skutek wybierania 

piasku przez miejscowych mieszkańców. W sezonie wykopaliskowym 

1969 planuje się kontynuację prac terenowych na tym stanowiskU. 

tER!riKI GORNE, pow. ll118ko Zakład :Badań Polekiego 

Sredniowiecsa Uniwersytetu 

Warezawakiego i Folitechniki 

Warecawekiej 

:Badania prowadził dr Andrzej Kempiety. Pinansował Zakład 
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Badad Polakie1o 8redniowieoaa. OawartJ eeaon badad 

/ostatni/. OmentaraJaka e III okreeu neolitu /kultura 

ceramiki sznurowej/ i a epoki bręzu /kulturr• aieraa

nowioka i traoinieoka/. 

W roku 1968, w reaul tacie onartej kampanU WJkopalieko

we~. sako6osono badania etanowieks Xopieo. Uetalono, te ko

piec wsnie'eioey aoetał w II okreaie epoki bręau praes lud

no'6 kul turr traoinieokiej. Pod jego naeypea odkryto ll gro

bów oraz - w nasypie - setki akorup i naozy.d &linianyoh. 

Wesyetkie groby tej kultury b7ły zbiorowe, słotone ze szosęt

ków 3-22 osobników. oa,,6 grobów była słabo wyposatona, kilka 

sa' bardzo bogato i to zarÓwno w ceramik, , jak i osdoby s brę

su, burestynu, ko,oi i eskła. 

Xopieo kultur,y trzoinieckiej wsnieeioDJ soetał na tere-
' 

nie wcześniejszych płaskich cmentarzy kultury ceramiki esnuro

wej i kultury miersanowiokiej. Zaei'g cmentarzy tyoh dwóoh o

etatnioh kultur był snacznie wi,kesy od podeta-r kopca kultu

ry trscinieckiej, swłaesoaa w kierunku -eohodnia. !a partia 
' 

obiektu nie została całkowicie praebadana i nie wiadomo dok-

ładnie jak daleko ei' rosotęga. 

Groby kul ti11'J ceramiki esnurowej występiły w dwóch od-

mi r ~ch• Jamowej i niasowej. Groby fasy Ohłopice-Veeele b7ł7 

gł ówni e jamowe, a kultury mierzanowickiej wyłęosnie jamowe. 

Sr.w l erdzono wyrdne r6tnioe w orientao~i grobów oraz w posy

cjl azk lelet6w naletęoych do kultury ceramiki sznur9wej i do 

~~~ tu~y mierzanowiokie j . Pierwsse b7ły eilnie ekurozone i ulo

tone pł ~wnie na osi B-S, cz,ato w niszaoby będJ jamaoh testaltu 

oweloe~o 1 kolistego, drugie saś odznaczał~ ei, ełabę kontrak-
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034 i słotone były sawese w 3amach kastaltu proetokętnego ~ 

oeię dł~••• zgodo4 z kierunkiem W-B. 

W wypoeateniu rót.nice takte bywa~· do'ó znaczne. Wyroby •e

talowe /aieds1ane 1 słote/ spotykamy tylko w grobach niszowych 1 

grobach ku1tury aiersanowiokieJ. w arobach weayetkioh kultur, • 

wy }atkiea aiersanow1okieJ, znaleziono bogaty aeorvment wyrobów 

cer am1os41ch, kt óry - w powięsaniu • 11csnyai mkładaa1 etraty

graf1c&nJa1 - pozwala ecbarakteryzowa6 roswó3 wewnętr&D7 tych 

kultur 1 pogłęb16 oras ~o1śl16 ich periodyaac3ę• 

W ~rn1kach Górnych odkryto łącsni e 115 grobów oraa 20 

Jaa rosmaiteJ chronologii t funkcJi . Wyd obyte materiały 84 

bardao bogate. 



OXBBS HI.I.SZTI.C1JCI 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BJDZISZIB, pow. Gdańek 

BIBLICB, pow. Niemodlin 

BISKUPIN, pow. toin 

BłOTNICi STRZELECKA, 

pow. Strzelce Opol~jie 

patrs epoka brązu 

patra epoka brązu 

patrz wozeene ~redniowieose 

Xoneerwator ZabJtków 

4roheologioznyoh w Opolu 

~adania prowadziła mgr Sylwia Wuszkan. Pinaneował 

WKZ w Opolu. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko z 

okresu halaataekiaao /kultGZa łuiJeka/. 

Kierownictwo Szkoły Podetawowej w Błotnicy Strzeleckiej, po

wiadomiło Konserwatora Zabytków ArcheologicznY-ch na woj. opolskie 

o odkryciu przez uczniów w pobliskiej piaskowni dwóch naczyń. W 

dniach od 21.VI. - 25.VI. 1968 r . podjęto prace ratownicze aaj•o• 

na celu przede wszystkim zabezpieczenie czę&oi wybierzysk najbar

dzi~j nara~onych na zniszczenie. W 11 teraturze etano_wisko to ana

ne jest jako cmentarzysko o mieszanym obrządku pogrzebowym kultu

ry łutyoklej z okresu halsztackiego. 

Dokładnej penetra~ji poddano dwa wybierzyeka. Jedno snajduje 
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się w odległo,ci '00-400 metrów po lewej stronie szosy z Toezka 

do Strzelec Opolekich t~t za b~dynkiem PGRR oraz drusie na tere

nie eęsiedniej piaskowni w kierunku południowo-wschodnim, na któ~ · 

rym znaleziono wspomniane naczynia. Y toku oczyszczania 6cian obu 

wybierzysk nie natrafiono na tadne ślady grobów halsztackich. 

Znaleziono jedynie kilka drobnych laJnych fragmentów ceramiki. 

Przy północno zachodnim profilu wybierzyska odkryte zostało pale

nisko datowane na podetawie jednego fragmentu ceramiki, na wczee

nę fazę okresu wczesnośredniowiecznego. 

BHIB -/okolica/, pow. Srem 

BOGDANY, pow. ~raniewo 

CBDIIIA , pow. Cbojna 

Stanowieko 2, 9, 14 

patrz epoka brązu 

patrz wczesne średnio

wiecze 

V~ze~ Regionalne 

w Cedyni 

Badania prowadziła mgr Helena Malinowska. linansowała 

Plrn w Dębnie. Pierwszy sezon badań . Cmentarzysko z 

okresu balazteckiego /k~tur& łużJoka/~ osad& a okraa~ 

wpływów rzymskich, cmentarzysko wozeenotiredniowieozne 

/X~H w, , f, 

Stąnow1Bko 14 

Badania na ome.ntarzysku klltury łutyctiej /gr~pa g6rzycka/ 

niezozonego orką mechaniczną miały charakter ratowniosy. Cmenta-
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rsyako Jeet połołone na płaekOWJłU pr•J asoeie prowa4 .. oa' do Obo~

ny, około 250 m na weohód od O'rodka KaeSJDOWłiO 1 około 750 a na 

waohód od grodeieka. 

Przekopano powieraobni• 25 a 2• OdkrJtO ost•rJ ~ObJ po)1elD1-

oowe, zniezcsone ork4, bea wypoeatania. •••D4tra popielnio oraa 

obok nich stwierdaono 'ladJ etoau, W poetael drobnJCh ••gli drSłW• 

nych. Pod popielnioaai ułotone b7ł7 płaakie kaaienie. Popielnłoe 

miały baniaste brsuśce 1 cylindrycena esyjt1, barw• osarD4 . i oi..n~ 

br~atnę. Ornaaent •• łłobków posio~oh i uko6Dych oraa wyciekanyoa 

dołków • . 
Badania miały na celu dora,ne zabezpieczenie etanowialta i na

letałoby je kontynuowaó w następnym sezonie. 

Stanowisleo 9 

Badania ratownicze obJ,ły najbardziej sagrotoD4 WJbieraniea 

piasku ozęś6 atanowialta. 

Osada połotona jest na najni.tesej teraeie pradoliny Odry, na 

wsob6d od szoey z Cedyni do Osinowa Dolnego . 

Przebadano powieraohni• 40 a 2, odltrywaj4o na gł,bokośoi 40 oa 

zieeianltę kształtu nieckowatego. Wypełnialeo aieaianki zagłębione 

było w calec do gł,boko,oi 220 cm. W środkowej caę,pi aieaianlti na 

głęboko,ci 140 oa wye~piło palenisko, a pod sieaiank4 dwa groby 

oiałopalne1 jeden datowany na okres wpływów r•yaaltioh, a drugi ,r6b 

kultur7 łutJakiej s okresu halsztaclciego. 

Z wypełnialta ziemianki, inwentarz ruchoay etanowiło 1'76 frac

mentów ceramiki, Przewałaj4 naczynia gr~bej roboty o pow1eraohn1 

ob~opowetej, uchate tubki, naczynia osamione • ornaaentea aeandro

wym, oras fragaenty naczynia do przetrzJIIJW&nia śaru. Znalasiono 

r6wniet gliniany ~rzę,lilt dwuatotltowaty i łelaSD4 raaowa~ lpr .. os

ltę do paea. 

Badania atały na celu doraiDe zabespieozenie etanowialta 1 nal .. 
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tełoby je kontynuowa6 w prziezlym sezonie. 

Stanowisko 2 

Przebadano obszar o po~ierzchni 2 ~ów . W t r akcie tegorocz

nych badań wyeksplorowano 4t grobów szkieletowych. Wszystkie od

kryte groby miały układ na o~i południowy zachód - północny wschód. 

Wśród wyposażenia grobowego wyrótn16 należy 3 monety z czaeów .~o-, 
gusława I /koniec XII w. / , tłprzączti do pasa, paciorki szklane , 

kabłączki skroniowe , groty strzał, pierścionki z brązu, oraz szty

let żelazny . 

Odkryto również fundament wachodniej ściany budowli i czę'6 

ściany północnej i południowej. Budowl a ueytu~wana jest w kier un

ku północny ws chód - południowy zachód, o dł ugości 20 m, ezeroko ś. 

ci 12 m, grubo'6 ścian 2 m. 

W~ród zabytków poza ceramiką, wystąpiły 3 monety brandenbur

skie z XV w. , żelazne okucie łopaty , oraz sz9bki witratow~ . 

W powiązaniu z cmentarzyskiem szkieletowym, można przypuez

cza6 , te mamy tu do czynienia ze śladami kościoła z ozae6w ohry

stianizacji Pomorza . 

Celem wyjaśnienia tego zagadnieni a, badania będę kontynuowane 

w następnym sezonie . 

CHODENICE , pow. Bochnia patrz okres neoli t " 

CZERSK, pow. Piaseczno patrz średniowiecze 

DOBROPOLE, pow. ·Kamień Pomorski patrz wczesne średniowiecze 



DROCBLIJ, pow. W~oaaoaowa 

GOŁXOWIOI-PIASII, 

pow. nuocbork 
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patra okrea wp~JW6w 

rSJIIakich 

Ionaerwator Zabytków 

Aroheologioanyoh w Opolu 

Badan~a prowadziła mgr Gertruda Martyniak. linan

aowal WIZ w Opolu, Bdaldnictwo Gorców !ląalci. 

Pierwaey aeeon badań. Oaada c okreau halaataekiaso /t/ 
/klll. tura łuAyclca/. 

W związku s budową leśniceówki na miejecu oeadf lclll.tllrf łutyo

kle j w dniach ,,.IX - 20.II. 1968 r. zostały prceprowadsone ratow

nicze badania wykopalielcowe. 

Załotono ' niewielkie wykopy o ląccnej powierzchni około 2,5 

ara. Eksplorowano warstwami o głęboko,oi 10 - 20 om w raaaoh 

ówiartek arowych. W wykopie 1 /pod fundamenty budynku aieaskalne

go ldniccówki/ odkryto 5 jam orac niewielkie skupisko kamieni. 

Najmniejszą z jam /nr III/ o ' ,rednicy 25 oa, zawierała duło węgli 

drzewn:Jcb. ~rawdopodobnie był to ślad po ełupie . Reeata jam aiała 

większe rozmiary a ich zawartośó kulturową etanowiły · ekorupy , 

grudlei pole:QY a tak.te węgielki drzewne. W warstwach piasku poza 

obiektami występowały fragmenty. ceramiki orac węgle drzewne ·d~ 

głęboko,ci 40 - 50 om. 

Wykopy 2 1 ' salotono w ~iejjcu, gdcie st&n4 zabudowania goa

podaroze. w obrębie wykopu 2 na głęboko,ci 50 ca, odkryto palenie

to o średnicy 140 cm - akładajęce aię z kilkudzieeięciu kamieni 

rótnej wielkości i kas~ałtów. Poza kilkoma fragmentami ceraalki 

pie cnaleziono innych sabj\ków. 
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Wykop J obejmował około 15 m2 i nie zawierał ~ladów kulturo

wJch. Oprócz tego przekopano jeszcze powierzchnię około 4 m2 w 

miejsc~, gdzie wykopana będzie st~dnia. Równiet i t~ tadne zabyt

ki nie występowały. 

GRODZISKO, pow. Olk~sz 

GZIM, pow. Obełano 

patrz okres neolit~ 

Katedra Archeologii Uniwersy

tet~ im. M. Kopernika w Tor~i~ 

Badania prowadziła mgr Jadwiga Cb~dziakowa. Pinan

sował UMK w Tor~i~. Pierwszy sezon badań. Grodzisko 

s okrea~ halsztackiego 1 latedskiaso /kultuza łg

~Jcka/. 

Stanowieko położone jeet na zachód od miejscowości Gzin i na 

południe od polnej drogi z Gzina do Czarta. Grodzioko jeet bardzo 

rozległe o wałach twor&ęcych czworobok /180 x 180 m/ z zaokrąglo

nymi narożnikami. Wały dobrze zachowane, wznoszę się ponad aa34an 

od 1m do11 m. Teren grodziska podzielono na 450 arów. Tegoroczne 

badania skoncentrowano na W9le, przecinając go rowem na przestrze

ni czterech ówiartek aroy,yoh. Praoe na tym odcin.ku nie zosttlły za• 

kończone, kontynuacja ich naetępi w przyszłym roku. Y trakcie ~a

dań natrafiono w wale na spalone konstrukcje drewniane. Tre~ó od

krytych warstw etanowiły fragmenty naczyń, które motna datowa6 na 

okree Balletatt D i wczesny okres lateński. 

Na majdanie grodu na przestrzeni jednej 6wiartki arowej od

kry~o sześ6 jam. Na szczególną uwagę zasług~je jama nr 1, o śred

nicy 160 x 160 cm i głębokości 200 cm. Na powierzchni jamy odkry-
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to szkielet ludzki, wewnątrz - du.tą 1loś6 kości zwierzęcych /nie

połupanych/. Między kośómi zwierzęcymi, odsłonięto szkielet 14-

l e tniej dziewczynki o bardzo nieregularnym ukła~zie. Kości ludz-
-

kie były silnie przemieszane ze zwierzęcymi. Obok szkieletu natra-

f iono na nas zyjnik telazny i przęślik gliniany. Wypełniska jamy 

oprócz kości, etanowiły ułamki naczyń kultury łużyckiej. W pozo

etałych pięciu jamach odkryto kości zwierzęce 1 fragmenty ceramiki. 

Na pod9 t.awie dotychczas odkrytego materiału zabytkowego, gro

dzisko w Gzinie można datować na okres Halletatt D i wczesny okres 

lateński. 

INOWROCłAW m. 

JAKSICB, pow. Inowrocław 

Stano w iako 1, 2 

patrz epoka brązu 

Muzeum im. Jana Kasprowicza 

w Inowrocławiu 

Badania prowadził mgr Czesław Sikorski. Pinaneowa? 

WKZ w Bydgoszczy. Pierwszy sezon badań. Cmen tarzye-

kc • okzeau halastaekieco. oaa4a wcseanodre4nio•ieeana. 

Stanowisko 1 

Położone jest ok. 300 m od szosy Inowrocław - Bydgoszcz. Na 
niewielkim wzniesieniu przy brzegu wysychającego jeziora zlokalizo

wano cmentarzysko kultury łuży ckiej z okresu halsztackiego i osadę 
' . 

w ozesnoaredu iowiecz~ da towa~ na podetawie ceramiki na VII - XII w. 

w wykopie I o powierzchni 1 ara odkryto na głębokości 30 - 60 om, 

w warst~ie humusu, eześó grobów popielnicowych. W grobach 1, ~ 
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4, 6 szczątki złożone były w szerokootworowych wazach z cylindry

czną szyjką i ecpropowaconym brzuścem nakrytych misami ze zgrubia

łą i wygi~tą nazewnątrz kraw~dzią. W gr9bach 3 i 5 popielnicami 

były dwuuszne amfory z cylindryczną , zwężajęcą się ku górze szyj 

ką . zdobione poniżej uch crnnmentem ze żłobków półkolietych otwar

tych ku dołowi. Amfory były nakryte misami z odchyloną na zewnątrz 

krawędzią z małymi taśmowa tymi uchami, niewyeta jęcymi poza krawęd t 

misy. Tylko w jednym z grobów /nr 3/ znaleziono przedmiot metilowy. 

Był to pierścionek z cienkiej taśmy brązowej, zdobionej na koń

cach skośnymi. delikatnymi nacięciami. 

W wykopie II nad piaszczystym calcem zalegały dwie warstwy 

wczesnośredniowieczne. W pierwszej warstwie wyróżniono ślady 

trzech chat i dwie jamy. W poziomie, zarysy chat widoczne były 

jako regularne brunatne smugi szerokości 30 - 50 cm, prostokątne 

w przekroju. w profilu dały się one prześledzić at do Vlarstwy 

ornej, odcinając się wyratnie od ciemnego wypełniska chaty 1 jas

nego calca. Wypełnisko chaty stanov.•iła ciemna próchnica , przemie

szana z dużą ilością ceramiki i ko4ćmi zwierzęcymi . Jedna z jam, 

w planie owalna, w profilu gruszkowata z płaskim dnem, była jamą 

zasobową . aoiany jej były wyłożone gliną, wypełniako stanowiła 

ciemna próchnica i. w centrum, sypki popiół, przemieszany z drob

nymi węgielkami drzewnymi. Przy brzegach jamy znaleziono kilka 

fragmentów ceramiki i kości zwierzęce. Druga jama. niewielka, za

wierała próchnicę, przemieszaną z wczesnośredniowieczną ceramiką . 

Jama ta przecięła grób · łużyoki, z którego pozostał tylko fragment 

popielnicy wraz z kośćmi i część nakrywającej go misy. 

W ceramice z tej warstwy najliczniej występują fragmenty na

czyń dwustożkowatych o krawędzi lekkoodchylonej na zewnątrz i ja

jowatych o krawędzi prosto ściętej, zdobionych najczęściej pasmem 

linii falistych lub pochylonymi krzyżami. Na niektórych skorupach 
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widoczne są ślady obtaczania, a na jednym dnie odciek osi koła 

garncarskiego. Znaleziono także szydło rogowe, przę,lik zdobio

ny 1 dwa ułamki preedmiotów żelaznych. 

Druga warstwa, tworząca osadę wczesnośredniowieczną, aniaz

osona jest częściowo przes warstwę orną. Występuje w niej cera

alka obtaczana 1 fragmenty polepy. W warstwie tej wyodrębniono 

9 jam w planie, owalnych w profilu nieckowatych, o przeciętnej 

średnicy ok. 1 m i przeciętnej 8}ębokości od 'O - 80 om~ Zawiera

ją ceramikę najczęściej obtaczaną, ornamentowaną żłobkami dookol· 

nymi, kości zwierzęce, drobne kawałki polepy i węgielki drzewne. 

Ceramika wozeenośredniowieozna 1 mniej liczna łożyoka wy

stępuje wraz z fragmentami po),epy na całej powierzchni wzgórza o 

.obszarze ok. ' ha. Warstwy kulturowe niszczone są przez systema-
l . 

tyczną, głęboką orkę. 

Dalsze badania na tym stanowieku zarówno ochronią zabytki 

przed zniszczeniem, jak i pozwolą wyjaśn16 wiele problemów, 

związanych z osadą wczesnośredniowieczną. 

Stanowisko 2 

W wykopie pod fundamenty kościoła, pomiędzy średniowieceny

mi pochówkami szkieletowymi odkryto dwa częściowo zniezozone •gro

by ciałopalne. Grób nr 1 zawierał dwie niewielkie amtorki charak

teryetyczne dla kultury łutyoklej piątego okxeeu brązu •. Jedno s 

naczyń zawierało spalone kości . W grobie nr 2 znaleziono typowy 

lateński kubek z kośómi spalonymi. Dute ilości ceramiki łutyokiej 

i lateńskiej pomiędzy pochówkami szkieletowymi ponalają pra;;-
' 

pu.ezcza6, te•·cmentarzyak.a starsze zostały powallnie aniazozone 

przez wkopy grobów średniowiecznych. 

patrs okres nowotytny 



JAWORZNO m. 

JELIJCZ, pow. Bytów 

Stanowieko 1 
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patrz epoka brąz~ 

Konserwatot Zabytków 

Archeologicznych w 

Koszalinie 

Badania prowadził mgr Józef Bednarczyk. linanso

wał WKZ w Koszalinie. Pierwszy sezon badań. Cmen

tarzysko z okres~ bals•t•ekie&o /k~t~a pomorska/ . 

Badania przeprowadzone w dniach 10 - 11 wrze~nia 1968 rok~ 

miały charakter zwiadowczy, w związk~ z uzyskaniem informacji 

o znajdowani~ płaskich kamieni i ~amltów ceramiki. Stanowisko 

znajduje się na wzgórzu połotonym w odległości 1,5 km na połud

nie od wsi Jeleńcz i 500 m na wschód od ezoey Jeleńcz - P6łozno, 

nad J eziorem Olinowekim. Załotono cztery wykopy kontrolneJ w 

jednym z nich odełonięto grób skrzynkowy z obwarowaniea. lf d~ej 

prostokątnej skrzyni zbudowanej z płyt kamiennych stało na bruku, 

z drobnych otoczaków, 7 popielnic przykrytych pokrywami, zawiera

jęcych spalone kości ludzkie. Skrzynia przykryta była pierwotnie 

płaską płytą kamienną, którę usunięto w trakcie prac polowych • . 

Popielnice eą to baniaste naczynia z krótką szyjką podkl:dloq 

niekiedy rzędem dołków paznokciowych lub guzkami, na ogół •taran

nie wygładzone, barwy brunatnej. Pokrywy płaskie lub lekko etotko

wa~e z niewielką zakładką. 

Uzyskane materiały uzasadniają kcniecznoś6 badania łego sta

nowieka w 1969 roku. 
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UZDIIDZ POKORSD, 

pow. ~oezalin 

IŁOPO!OW, pow. Lubin Legniclei Masewa Arcbtologicsna 

we Wrocławiu 

Badania prowadził ~ Jerzy Gołublcow. Pinaneowało 

Muzeum Arcbeologio~na we Wrocławiu. fraeci eason 

badań. Oeeda a okreeuhalaalackiaao /kultura lQtJeka/. 

Prace /5 - 27.VIII.1968 r./ były lcontynuacj• wykopalielc 

• 1965 1 1966 r. na nillaosona j wekutek orki oaadsia ł!Uyclciaj. 

Przebadano 12 wykopów o łęoanej powieracboi 450 a2 odkrywa

jęo 48 obiektów o funkcji jaa odpadkowych, jaa goepodaroayoh i 

palenialc. Katerlał zabytkowy etanowiła oeraailca 1 nielioane lco'

oi ,ZWierztoe. 

Stwierdzono, te oaa~a zajmuje południowy atole łagodnego wzgó

rza 1 teren u jego et6p o powierzchni około 2 ba. aa kulainacji 

wzgóraa zachowały ait pod waratwą orną jedynie praydanne czę,ci 

jn 1 brak ta warstwy kulturowej. Bitej~· atolcu wzgórza w7atępaje 

waratwa kulturowa o mi.łezo,oi ~koło 0,50 •• a talcte waratwa 

próchnicy bagiennej, obiekty .. tu lepiej aeohowane. 

Yetępna analiza materiału zabytkowego poswala więkaao'6 

odkrytych obiektów zalicsy6 do kultury łu!yclciej 1 datowa6 na 

olcree baleztaolci. Jedna jama o flllJ.kcji paleniet:a swięz&nal jeet • 

kulturą przeworeką i motna ją datowa6 na II- III w. n.e., dwa 

obiekty pochodzą z wczesnego 'rednio~iecza. 
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KOBYLlUKI, pow. Bllsko-Zdró j 

KOZIA GORA., pow. Wyrzysk 

patrz okres wpływów 

rzymskich 

Mazeum im. L. Wyczółkow

skiego w Byd.goezczy 

Badania prowadził mgr Czesław Potemeki przy wepół

lldziale mgr Wojciecha Xllczkowekiego. Finansowały: 

MllZellm im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Katedra 

Antropologii UMK w Torunill. Czwarty sezon badaó. 

Cmentarzysko z okreellbalsztaekiego /kultura wschod

niopomorska/. 

Prace były kontyn11acją badań z lat 1965 - 1967. Na cmentarzye

kilo które zajmllje powierzchnię 12 arów, odkryto w br. dalszych e 
grobów, w tym 7 grobów skrzynkowych i popielnicowy bez obstawy ka

miennej . Pochówki zalegały stosunkowo płytko pod powierzchnią ziemi 

na głębokości 30 - 40 cm. Groby posiadają typowy dla kult11ry wschod

niopomorskiej kształt kamiennej skrzyni obwarowanej kamieniami. 

Komora grobil o kształcie zazwyczaj prostokątnym, zblldowana z przy

legających do siebie płyt kamiennych, przykryia w górnej części 

płaską płytą, mieściła w swoim wnętrzll od 2 do 9 popielnic. Więk

ezośó grobów zawier.a popielnice twarzowe. Szczegóły anatomiczne 

twarzy /oczy, no~, llszy/, wymodelowane eą na naczyniach plas tycznie 

albo zaznaczone rytem. Niektóre popielnice posiadały lis twy uszne 

przekłute kolszykiem, wykonanym z jednego lub dwóch ogniwek drutu 

brązowego. Stwierdzono porz~dek ana tomiczny w układzie szczątków 

kostnych w naczyniach - na dnie kości kończyn dolnych, w górnej 

części naczynia kośoi czas~ki. Wstępna analiza materiału kostnego 
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• wybranego grob~, wykazała obecno66 dwóch osobników apoceywaję

cyoh w jednya naoaJUiu-popłelnioy. Biektóre popielnice twaraowe 

sdobione aotywea jodełkowJa oras pasmami ukośnych tłobków, poela

daję ryty wypełn~one białą inkr~stację. W6ród prsepalonyoh eecS4ł

kdw kostnych natrafiono na aspile bręaowe 1 telazne o łabędsiej 

asyjce, paciorki • niebieskiego eskliwa, kółka br~sowe, ogniwka 

c . dr~tu brązowego. 

Ogółea w ciąg~ ceterech aeaonów wykopaliskowych odkryto i 

wyeksplorowano 25 grobów t w tya 22 groby ekrzynkowe i ' sroby po

pielnicowe. W grobach powytaayoh stwierdsono 60 popielnic, w ty. 

45 twa.rsowych. Ba WJPOBatenie aaarłyoh, obok praedaiotdw jut wy

a1en1onych· ekładały ei• escsypce brązowe 1 telacne. Ba epecjaln4 

a.as• aaał~~je grób nr 7, który zawierał 'popielnice twarsowe, 

jednę aęskę i dwie teńekie. W popielnicy męskiej znaleziono sym

boliczne berło /na ko6cianya, sdobionya trsonku osadzone telazne 

okucie/. Popielnioe teńskie miały ~••Y w 4 aiejececb prsekł~te 

oraz wymodelowane na brsu6o~ nepier6niki. Grób ten znajdował ei' 

W· centralny• punkcie cmentarzyska. 

IBUSZWIOA, pow. Inowrocław 

I:BUDK, pow. Kłodzko 

patrz wczesne 6redn1owieoae 

Konserwator Zabytków Archeolo

gicznych na woj. wrocławskie 

Badania prowadził agr Jerzy Romanow. Pinanaował 

Wydział K~t~y PPRN w Dodzk~. Dr~gi sezon ba

dań. Osada wielok~turowa z okres~ halssteekiago 

/kll t~a ło~ycta/ 1 okres~ . wpływóW rzymskich. 



- 110 -

Stanowieko - oaada w1elok~turowa /halaztat CW 1 pó•ny 

okree wpływów rzymskich/ położona jeat na łagodnya 1 lewostron

ny. ~araeie lyey ŁuJyokiej, w aiejeou p~łkoliśoie wysklepiaję

oya ei• w kierwnku doliny rzeki i wznoszącym aię około 6 - 7 m 

od lustra wody. Południowa ozę'ó osady odcięta torem kolejowym. 

poło~ona jeet całkowicie na polu ob. Leonarda ~erlikowskiego. 

a północna częściowo na polu ob. Eugeniusza Machali. 

W czasie od 1.VII. do ,1.VII. przebadano zwartą powierzchnię 

'17~~ a2 • zdejaując warstwę orną i pogłębiając wykop do głębo

kości - około 50 cm. 

Wynikiem prao jeet odsłonięcie zachodniego skrzydła /dł. 

16 a i ezer. 7 m/ dużego budynku naziemnego, typu wielorodzin

nego, o konstrukcji mieszanej - łątkowo-aumikowej i zrębowej. 

B~dynek usyt~wany jest wzdłuż linni wschód - zachód. Odkryto 

narazie dwa pomieszczenia przedzielone ~cianlcą działową, wyraj

nie niezależne od siebie. z paleniskami W"ożonyt~~i od strony 

poł~dniowej. alokalizowanymi po obu atronaoh ścianki działo~ej. 
. . . 

Zachowane i czytelne ~lady tundamentu b~dynk~, dostarczyły og-

romnej ilości szczegółów konstrukcyjnych. umotliwiającyoh re

konetrukoję części naziemnych. Odkryto takte 14 jam osadniczych. 

z których kilka związanych jest funkcjonalnie z budynkiem oraz 

1'8 śladów po słupach. r~żnych budowli typu słupowego. 

Budynek, na podetawie analizy odkrytego w jego obrębie ma

teriału zabytkowego, datowany jest na Ralsztat C-D i wiązany z 

ludnością kułtury ł~żyokiej. Pozostałe obiekty datowane są na 

pó,ny okres wpływów rzymskich. 

KUNICE, pow. Legnica Konserwator Zabytków 

Archeolugioznyoh 

na woj. ~7oolawekie 
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Badania prowadziła Jll8r .M1kłaszewska-Balcer. 

71naneował WXZ we Wrocławi~. Dr~gi sezon ba

dań. Cmentarsyeko z okres~ haleztaekiaco /kul

tlll'S łtaJek•/ 

W czasie od 2 do 16 lipca kontJUuowano prace wykopaliskowa. 

Prsebadano 17 grobów, aieszczącyoh się na 1 arze. Były ona 

popielnicowe, zawierały przewatnie po jednej popielnicy 1 kilka

na~cie, niekiedy nawet ponad dwadzie~cia naczyń towarzyszących. 

Wt4ró.d niob spotyka się sarówno naczynia malowane, jak i jedno

barwne, ozęeto bardzo bogato zdobione. Metale występuję raocej 

rzadko - odkryto ' szpile brązowe Óraz kółeczka równiet brązowe. 

Wszystkie szpi~e występiły pojedyńczo w rótnych grobach. W odrót

nieni~ od badaó 1967 roku, w 1969 r. groby pojawiały się w dwu 

warstwach - płytszej około ~O - 50 oa i głębszej około 60 - 80 

ca. Groby znajdujące się blisko powierzchni były tak bardzo zni

szczone, te na obecnym etapie /przed wyklejeniem ceramiki/ nie 

da się wychwJci6 ewentualnych rótnic w materiale ob~ warstw. 

Warto zasygnaliaowa6 jednak dutę rótnioę w ilo~oi naczJd towarzy

azęoy ch. Groby "głębsze" są bezwzględnie liczniej wypoeatone, 

równiet tylko one zawierają wspomniane metale. 

Cmentarzysko nalety do ~rodkowo~lęskiej .grupy kultury łutyo

klej 1 mote by6 datowane na okres HC. 

KW~CZAŁA-SPALONA, pow. Chrzanów Muzeum w Chrzanewie 

Badania prowadził mgr Ceza.ry Popko. Pinaneował 

WKZ w Krakowie. Pierwszy sezon badań . Cmenta

rzysko z okresu halaateckisso /0/ . 
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Cmentarzysko lety na pr awym brzeg~ rzeczki Reg~ki, na tere

nie Zakładów Chemioznych "Alwernia" w Xwaczale. Odkryte zostało 

ptzy p adkowo w 1965 r. Przy pracach b~d<;>wlano-ziemnych zniszczoao 

wowcaas kilka grobów szkieletowych, a wypoaatenie saginęło. Jee~e

nię 1966 r. natrafiono na kolejny grób, który wyeksplorowany zo~ 

stał przez archeologa. Grób ten zawierał dobrze zachowany szkie

let l~dzki, przykryty niereg~arnym brukiem kamiennym, oraz ma

teriał ceramiczny i metalowy, typowy dla przełomu okreeu brązu i 

telaza. 

W pa,dziernik~ br. przeprowadzono badania ratownicze w rejo7 

nie bramy głównej Zakładów, przy czym szozupło~6 miejsca i gęsta 

podziemna sie6 instalacyjna znacznie ograniczyła zakres poszuki

wań. Odkryto trzy groby i kilka skupisk fragmentów ceramicznych. · 

Wezyatkie groby posiadały do~6 reg~arne wydłutone brukt, zb~do-

. wane ' mocno zwie~rzałyc4 głazów porfirowych, występ~jącyoh pow-.. 
azeohnie w okolicy Xwaczały i Alwerni . Bruki te wystąpiły na 

gł~boko~oi 50 - 60 om 1 zorientowane były swymi dłUŻszymi osiami 

zgodnie z kierunkiem N-S. Wymiary ich wahały się w granioao~s 

szeroko~ć 40 - 60 om, dł~o~ć 190 - 210 om. Między kamieniami 

znaleziono potłuczone naczynia gliniane i drobne ' kawałki węgli 

drzewnych /pozostało~ć uczt pogrzebowy~b/. Pod brukami na głębo

ko~ci 80 - 100 cm natrafiono na dalsze naczynia. 

Nie natrafiono na kości l~dzkie, a tylko w jednym zaobser

wowano ciemniejsze zabarwienie piasku w miejscu, gdzie znajdował 

się szkielet. 

Katerlał ceramiczny reprezentowany jest przez wazy z pół

k~iatym dnem i cylindryczną szyjką, czerpaki półk~iete i garn

ki jajowate, obmazywane. z,.dr~tu brązowego wykonana była szpila 

o skręconym końcu i dwie bransolety o równie! skręconym Jednym 

końcu. Jedna bransoleta posiadała trójkątny wieiorek • kóil:ltiem 
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/uezkiem/. Wisiorki tego typu maję analoii' we w.~seenohalaatao

kiob materiałach z omentarsyeka w Piaaku pow. Lu~linieo i Kwa

ozale /1/ pow. Chrzanów. 

Oer~ika i wyroby brązowe pozwalają datowa6! odkryte obiek

ty grobowe na początek okresu haleztaokiego /0/. 

Interesujące jest położenie trzech odkrytyoh grobów w jed

nym szeregu, na linii zgodnej • kierunkiem W-E, w odległo,oi 

Z,5 - 3 m od siebie. 

W związku z zagroteniem omentarzyska przez prace budowlane 

badania wykopaliskowe w tym rejonie kontynuowane będą w roku 

przyszłym . 

LIPOWIEO , pow. Chrzanów 

ŁUBOWO-KOLONIA, pow. Szczecinek 

Stanowieko 1, 2, 3, 4 

patrz okres nowożytny 

Wojewódzki Konserwator 

Zabytków Aroheologiosnyoh 

w X:oezalinie 

Badania pr zeprowadzili mgr Henryk Janocha i mgr 

Franciszek Rożnowski. Pinaneował WXZ w X:oezalinie. 

Dr~i eezon badań. Osada /?/ i omentarzyska z 

okresu balszt&ekiago /kultura pomorska/. 

Stanowieko 1 

Kontynuowano badania ratownicze zabezpieczające na cmenta-

rzysku kultury pomorskiej . Połotone jest ono na niewysokim pa

górku morenowym częściowo uprawnym, odległym o 2 . 100 m na NW 

od wsi Łubowa. Samo wzniesienie usytuowane jest w widłach dróg 
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z Czaplinka i Rakowa do Ł~bowa. W rok~ ~biegłym wyeksplorowano 

t~ 3 groby skrzynkowe w obwarowani~ kamiennym i 2 skupiska ka

mienne. W rok~ bietąoym na przebadanych odcinkach obejmujących 

łącznie ca 1,5 ara odkryto dwa dalsze rodzinne groby skrzynkowe 

w obwarowaniu kamiennym, zawierające wewnątrz po dwie popielni

ce i trzy groby symboliczne /?/ składające się z obwarowania 

kamiennego z ceramiką i spalenizną, jednak ~ez szczątków kost

nych. Prace badawcze aą tu niezwykle ~trudnione poniewat więk

ezoś6 omentarzyska poro~nięta jest lasem. 

Odkryte groby są typową na Pomorzu for~ oohówku kultury 

pomorskiej młodszej fazy okresu halsztackiego. Popielnioe z ba

niastym brzu,cem i etotkowatą wyratnie oddzieloną szyjką. zaopa

trzone w dwa ~oba l~b imitację ~oh, przykryte płaskimi pokrywa

mi dat~ją cmentarzysko na Hallstatt D tj. lata 550 - 400 p.n.e. 

Stanowieko 2 

Osada /?/ k~tury pomorskiej połotona jest na niewysokim 

garbie morenowym, w odległości 150 - 200 metrów na W od etano

wieka 1. W roku ubiegłym stwierdzono tu wyratną warstwę kult~

rową z ceramiką k~tury pomorskiej. Prace wykopaliskowe na tya 

obiekcie są ~tr~dnione, poniewat cały teren poro~nięty jeat ata

rym lasem. Wykopy archeologio&ne zakładano jedynie na wolnych 

przestrzeniach. W czasie tegorocznych prac poza waratwą inten

sywnej spalenizny, osmolonych kamieni i fragmentów ceramiki kul

tury pomorskiej nie stwierdzono innych zabytków czy ~ladów kon

strukcyjnych. Odkryto więc jedynie nikłe resztki &niszczonej 

przez piaśnioę osady k~tury pomorskiej, którą na podstawie cera

miki motna datowa6 na ten sam czas oo i cmentarzysko. 

Stano"ieko :5 

Jest to teren niewielkiej piainioy połotonej po lewej stro

nie drogi ze wsi Ł~bowa do Rakowa. Odległo~6 etanowiska od wai 
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Ł~bowo wynosi ca 2000 metrów. Groby skrzynkowe odkryto t~ j~t w 

lataob 20-tycb. Przeprowadzone w rok~ bietącym prace o charakte

rze eondatowym dostarczyły jedynie kilk~aetn fragmentów ceramir 

ki kult~y pomorskiej. Datnje ona cmentarzysko na młodszy okree 

epoki telaza . 

Stanowieko 4 

Prace o obarakterze eondatowo weryfikacyjnym przeprowadzono 

na terenie wznieeieó morenowych ciągnących się wdłut lewego brze· 

g~ Jeziora Ł~bowo, zwłaszcza między drogą polną ze wei Ł~bowo w 

kier~u Jaziera Rakowo, a lewym brzegiem Jeziora Łubowo. W od

legło,oi ca 1500 metrów od wei w kierunku północnym na kopulae

tym wzniesieni~ morenowym i skarpie drogi polnej przeoinajęoej 

to wzniesienie , w miejeo~ gdzie w latach 20-tyoh obecnego stule

cia odkryto kilka grobów skrzynkowych i popielnicowych przepro

wadaono badania eondatowe. Na wzniesieni~ odkryto ek~pisko oemo

lonyob kamieni /'rednioa ca 120 cm/. węgle drzewne i fragmenty 

cera.llliki. !fa pol~ ~prawnJIIl i skarpie drogi znaleziono równiet 

kilkandcle fragmentów ceramiki kul tu.ry pomorskiej. Ha mapie te

ren ten noei nazwę ?icbtberg czyli Sosnowa Góra. Stanowieko to 

winno ata6 eię przedmiotem dalszych prac badawcsych. 

IACBOW, pow. Tarnobrzeg patrz epoka bręzu 



- 116 -

MASZIOWIOI, pow. Nowy 64cs Katedra Archeologii Poleki 

Uniwersytetu Jagielloóekieso 

w Krakowie 

Badania prowadziła dr Maria Oabaleka. ?inaneował 

U.J. Siódmy eezon badaó. Grodzisko z okresu pój-

nohalaztaekie&o oraz wezeanego 1 'rodkowe&o okresG 

lateóskiego /kultura łUSJc~. 

Stanowieko le*y na wyeokim cyplu górakim wznoszęcym eię 60 

a ponad dno doliny Dwaajca. Na przebadanej w bietęoym roku prse· 

etrseni 2,5 ara uchwycono układ stratygraficzny młodssej fasy 

oeadniczej, wyodrębnionej w stosunku do chat eteresej fazy epo

osywajęoych pod •alem kamiennym. Badany obszar lety prsed sabu

dowaniam.i fasy młodszej na aajdanie wewnętran:t•· l'anę tę okre

'lono niezabudowane wnętrza oead7 polotone poza chataai oięsnę

oyai się wzdłut walu kamiennego. W etosUDku do wykopów zeezło

roozn:toh uwidacznia eię ietotna rótnica w miętszo,ci ~retw7 

kul turowej, która na badanym odcinku je et cienka i nie okłada 

eię szerokimi plamaai anam.ionujęo:Jmi chaty. ObserwoWano wyrajne 

WJpłyce.nie się warstwy kul turowej, w aiar·ę poauwania eię w głęb 

majdanu. Równiet skorupy n~e pokrywają jednolitą warstwę całej 

powiersohni, a tworzę wyrajne skupienia ograniczone do jam. 

Ciemne plamy jam były widoczne jut pod humusem. Zawierały one 

paleniska albo dute naczynie zapasowe. Jamy z paleniskiem b7ł7 

na ogół głębsze z wyrsinymi 'ladami i resztkami ogniska. W wy

pelnieku znajdowały eię skorupy pochodzące przede wez:tatkia z 

aie profilowanych, mie z wgiętą do środka krawędzią ora.z .Uamlti 

~rednioh i małych ~aosyó kubkowatych i czarkowatych o powierz

chniach metalicznie czarnych /grafitowanyoh/. : ozęeto bardso 



- 117 -

bogato zdobionych. W jednej z jam paleniskowych obok opisanej 

ceramiki znajdował eię ca~y k~bek ~chaty ręcznie lepiony nale

~ący do kult~y p~cbowskiej. Liczne ułamki naczyń tej kultury 

znajdywano na całej badanej przestrzeni przede wazyatkiem w ja

maca paleniskowych. 

W jamach ~ naczyniami zapasowymi stały całe naczyni a l Qb 

duże ioh fragmenty . Naczynia zapasowe występiły w dwóch typacha 

1/ dQte jajowato-baniaste garnki w dolnej części chropowaeona 

wysokie 45 cm. U nasady gładkiej lekko wychylonej szyi . teber

ko plastyczne z palcowatymi odciekami. 2/ d~te gr~bo4cienne 

baniasto-gruszkowate naczynia o czarnej metalicznej /grafitowa

ne j/ pow1~rzchn1 . Były one zaopatrzone w dolnej partii w dute 

bul wiaste uchwyty w ilości 4 szt~. Zwętający się wylew posia

dał bardzo grubą daszkowato uformowaną krawędt. ściętą u nas ady 

i przy wystającym brzegQ. Grubość krawędzi wynosiła 3 - 3. 5 cm, 

grubość ścianki 1,5 - 2,5 cm przy wysokości 45 - 55 om. Ułamki 

tych naczyń znajdowano r ozrzucone po całej badanej powierzchni . 

Ceramika występująca na badanej przestrzeni aczkolwiek w wyra•

n~~ p6t~ołutyckim charakterze posiadała widoczne piętno etylu 

lateńskiego. Wyrstało się 1Dw kształtach i eposobi e uformowania 

wylew~. Liczne elementy kult~y p~chowekiej ppzwelają datowaó 

ten poziom na wczesny i środkowy okree lateńeki. Datowani e ta

kie potwi~rdzają liczne przedmioty metalowe. Na og6lnę liczbę 

16 znalezionych w br. zabytków był tylko jeden pręt brązowy. 

W tej liczbie było: 6 bransol et żelaznych ze ścienionymi końca

mi , zachodzącymi na siebie. jeden naramiennik tego samego typu, 

jeden cały nóż żelazny i trzy inne ułamki , fragment sierpa, dwa 

nieokreślone pręty oraz zniszczony żelazny grot, z którego zacbo

wało się środkowe pełne żeberko . Ten niezwykle bogaty rozwój kul

t~y łużyckiej na terenie kotliny sądeckieJ nale~y chyba więzaó 



z eksplostacJę solanek. W MA&i~owicach zachowała się n~zwa mte j

soowa "solnisko" odnoszo co si' do podmokłej dolinki położonej na

pr zeciw wzgórzA grodzisko. 

NIECIECZ I NIEWIADOYA, 

pow. Sokołów Podlaski 

NOWA HUTA - Ko 3cielniki Cło 

NOWA WIES , pow. ~in 

patrz epoka brezu 

patrz okree neol itu 

Państ'Wowe Muzeum Archeologiocne . 

w Warezawie 

Badani a prowadził dr Jerzy Głoeik. Finansowało 

PKA w Warszawie. Pierwszy eezon badań. Cmenta

r zys ko z okresu ~atackieao. 

WczeeD4 wioe04 1968 r. został odkryty grób ekrzynko'Wy ka

mienny , zawierający pochówki ciałopalne. Badanie przeprowadzono 

w dniach 21 - 23 . III . 1968 .r. 

Grób zbudov.any byił w f ormie skrzyni "trapezowatej" z 12 du-

tych głazów kamiennych /nie licząc mniejszych , dpdatkowo wzmac

niają~ych konstrukcj~/, wzdłuż osi podłużnej północ-południe . 

Większa podstawa tego trapezu ns zew04 trz wynosiła 1, 78 m, dłll

gośó całkowita 3,35 m. 

Charakter konstr ukcji grobowej ni e był jednolity. Północ04 

jego partię zajmowała wła~ciwa komora grobowa , w której et'Wier

dzono 24 pewne pochówki ciałopalne, złożone w 18 dutych naczy-
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nisch-popielnicscb, w większo~ci przykrytych misami. Pozostsłe 

przepalone ezczętki ludzkie składane były w kubkach, czerpakach 

1 miseczkach. Były to przypuszczalnie pochówki dzieci. Kilka na

czyń grobowy ch uległo zniszczeniu, co uniemożliwia wydzielenie 

pełnego ich składu. w przybliżeniu liczba ta przekraczała 30 po

zycji. 

Powyższa partia grobu obwarowana była głazami o wadze w gra

nicach 1/2 tony. Natomiast w mniejszej partii południowej stano

wiącej pewien "przedsionek", ściany zbudowane były z płasko cio

sanych płyt kamiennych. Przemawiały tu względy praktyczne, albo

wiem lżejsze płyty łatwiej się przesuwały przy otwieraniu komory 

grobowej. Nie stwierdzono 6ladów przykrycia komory grobowej. Dno 

wyłożone było gliną a w miejscu, gdzie złożono naczynia, kilku 

jej warstwami. 

Fod względem chronologicznym grób w Nowej Wsi związany jeet 

z młodszą fazę wczesnej epoki żelaza /oko~o ~00 lat p.n.e./ i za• 

llcza eię do obiektów o chara kterze rodowym, który mógł byó uży

wany w ciągu kilkudziasięciu lat. W sensie kulturowJm powyższy 

obiekt grobowy łęozyó można z wczesnym etapem rozwoju tzw. kultu, 

ry wschodnio-pomorskiej. 

Grób z Nowej Wsi został w pełni zrekonstruowany i eksponowa-

ny w Muzeum w Biskupinie. 

OBOJNA - ZAOSIE, pow. Tarnobrzeg Muzeum Okręgowe 

w Rzeszowie 

Badania prowadziła mgr Ewa Szarek.Waszkowska . 

?in~nsował o ~uze 1~ Okręgowe w Rzeszowie. Pierwszy 

sezon badań- ~men tarzysko z okres~ hsl$ztaek1ego /?/ 



- 120 -

/kultura łuśyoka/. 

Prace /16 - 28.X.1968/ wykazały, te cmentarzysko kultury łu

życkiej zajmowało cały obszar piaśnioy tzn. około 4 ary 1 zoetało 

prawie całkowicie zniszczone. Ba 20 odkrytych grobów tylko 5 wys

tępowa~o w etanie nienaruezonym, pozostałe, na które składały eię 

przydenne ozę~ci popielnic z resztkami kości, znajdowały eię na 

zło~u wtórnym w dołkach po piachu, gdzie wybierający go wyrzucali 

niepotrzebne 1m naczynia i ziemię. Wiele z rozbitych naosyń udało 

l!lię wyklei6 w oałot§oi lub we fragm~ntach pozwalających na rekon

strukcję . Ceramika ta reprezentuje typowe dla grupy tarnobrsee

kiej kult~ łutyckiej formy i zdobienia. 

Oprócz dutej ilości ceraalki na omentarzysku w Obojnie zna

leziono kilkanat§oie przedmiotów brązowych. Bajciekawasa • niob to1 

grocik soytyjeki, trzy kolesyki gwo,dsiowate, dwa skręty półtora

zwojowe z jednym końcem zawiniętym w u.zko oraz nawiniętę na pr••· · 

wód spiralą s drutu brązowego, dwa skręty m nan1manym1 na nie .P•

oiorkami 11 kości 

OBORA, pow. Lubin Konserwator Zabytków 

Archeologicznych 

na woj. wrocławskie 

Badania prowadził mgr Tadeusz Xaietyn. linansował 

WXZ we Wrocławiu. Cmentarzysko z okresu halezta

ekiego /kultura łtaJek.a/. 

W lipcu br. prowadzono badania na omentarzysku kultury łu

życkiej /znanym w literaturze przedmio t u/ , zagrożonym ekeploata-
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oją kr~szywa. Zało~ono tu wykop o wymiarach 1 x 15 m. Odkryto 1 

grób ciałopalny dotowany na okres halsztacki. Jego wypoeatenie 

obejmowało 5 naczyń zniszczonych oraz szpilę brązową . 

Planowane są ratownicze badania wykopaliskowe. 

OBORNIKI SL!SKIE, pow. Trzebnica patrz epoka brąz~ 

OSETNO . pow. Góra patrz okres neolitu 

PARSKI . pow. Grudziądz Muze~ w Grudziądzu 

Badania prowadził mgr Ryszar~ Boguwoleki. Finan

sowało Muze~ w Grudziądzu. Pierwszy sezon badań. 

Osada z okresu b.als:z taekieg6> /kul t~ra l~:lJeka/. 

W dniach 3.VIII - 10.VIII.1968 przebadano 1/2 ąra odkrywając 

9 jam. Zalegały one tuż pod powierzchnią ziemi ornej. Jamy miały 

stosunkowo niewielkie rozmiary. W rzucie poziomym kształt ich był 

najczęściej kolisty lub nieregularny, w prze~roju pionowym - niec

kowaty . Inwentarz tych jam składał się głównie z fragmentów cera

miki. Wyeksplorowano również bryły polepy. węgle drzewne i kości 

&w1er&ęoe. Wśród ceramiki wyróżnió można ułamki kubków . mis, 

dz~anów i naczyń zasobowych. Nie znaleziono tadnych przedmiotów 

metalowych. 

Osada w Parskach w wyniku wstępnej pobieżnej anal izy pocho

dzi z okresu halsztackiego. W związku z szybko postępującym nisz

czeniem obiektu konieczne są dalsze prace ratownicze. 
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PAWŁOWICE. pow. Namysłów patrz okres 

wpływów rzymskich 

PŁAWNIOWIC!. pow. Gliwice 

S tan o w isk o 6 

M~e~ w Gliwicach 

Badania prowadziła mgr Halina Wojciechowska. 

Pinansował WKZ w Katowioach i M~eum w Gli

wicach. Pierwszy sezon badań. Grodzisko z 

okra.u hslsztackieao /kultura łus}cka/ 1 

p6tneao dradn.iowiec:aa. 

Grodzisko /stanowisko nr 6/ leży we wachodniej ozę,oi wsi. 

Usyt~owane jest na cypl~ kształt~ trójkątnego. który swym wierz

chołkiem sięga do Kanał~ Gliwickiego /strona północna/. a pod

stawą przecbodz!"(płaskow;yt /strona po~udniowa/. Teren grodziska 

przecina droga do Taciszow3, przy której postawiono szereg b~

dynków. co w znacznej mierze ~tr~dniało prace badawcze. 

Celem badań prowadzonych w lipo~ i sierpni~ było wyja~nie

nie. jakiego typ~ osadnictwo występ~je na obiekcie. z jakich 

okresów ohronologicznyqh pochodzi i jaki jest zasięg grodziska. 

W wynik~ pra~ wykopaliskowych wyjaśniono naetęp~jęce kwe-

eties 

1/ ~ajstareze osadnictwo na grodzisk~ pochodzi z okres~ haleztao

kiego k~t~y ł~yckiej /650 - 400 lat p.n. e . /. Dowodem tego było 

wystąpienie znacznej ilości fragmentów naczyń ręcznie lepionych. 

części naszyjnika żelaznego . polepy. 

2/ Osadnictwo k~t~ ł~życkiej zostało zniszczone przez poeta-
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wienie b11dowli w wiekach średnich z ka.mieni wapiennych, spojonych 

z~prawą wapienną, której oharakter11 i f11nkcji nie l zdołano jeszcze 

llstalió. Wystąpiły t11 także znaczne ilości ceramiki nowożytne~. 

kilka przedmiotów żelaznych, m.in. siekierka z tu.le jką i d'olna 

ozę~ó ostrza mieoza1kośoi zwierząt . •~ in. dzika. 

3/ Budowla kamienna zajmowała północno-zachodnią ozęśó cypla. Od 

wschodu była zabezpieczona prawdopodobnie fosę z wodą. Budowla ta 

została zniszczona. Wniósek t aki można było wyciągnąó z obserwa

cji za~egan1a zwalisk kamieni we wszystkich wykopach. 

4/ Cały obszar zniwelowano, ruiny zasypano prawdopodobnie w XIX w. 

Nie można więc uchwyció na powierzchni śladów umocnied obronnych. 

Materiał archeologiczny Jest wymieszany i zalega nad fragmentami 

murów. 

Przyszłe prace wykopaliskowe w Pławniowicach będą miały na 

oelu 11ohwycenie południowej granicy grodziska oraz wyjaśn.ienie 

funkcji i dokładnego zasięgu budowli kamiennej tu odkryte~. 

PODIJIESX:, pow. Chełmno Muzeum Okręgowe w Toruniu 

Stanowieko 8 

Badania prowadzili mgr Tadeusz Makięwicz i mgr Ja

nuariuez Janikowaki /autor sprawozdania/. linanso

wał WKZ w Bydgoszczy . Pierwszy sezon badań. Osada 

z okresu halsztackiego. 

Badania ratownicze na stanowieku położonym • w północnej oaęś. 

ci wsi, trwały od 5.VIII. do 31.VIII. Jest ono niezozone eyetema-

tycznie przez głęboką, orkę. 

Wytyczono 6 odcinków 5 x 5 m, gdzie tut ' pod cienką waratwą 
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próchniczną, o miąłezości od 20 - 40 cm stwierdzono obfite wystę

powanie jam, słupów i dołków. Jamy posiadały prawdopodobnie oba

rakter odpadkowy· lub td elutyły do blitej nieokre!Uonycb celów 

gospodarczych. 

Miały one kształt prostokątny lub okrągły, równieś w prze

kroju. W trakcie badań nie odkryto wyra,nyoh, zdecydowanych ~la

dów chaty lub obiektu, które motnaby interpretowaó jako mieszkal

ne. Nie stwierdzono tet palenisk. Byó mote, te jest to wynikiem 

przebadania niewielkiego . terenu. 

We wszystkich jamach stwierdzono obfite występowanie cerami~ 

ki. W większości były to ułamki naczyń kultury łutyoklej z okresu 

halsztackiego, częato ornamentowane w postaci wsuwanych trójkątów, 

rytych linni, dołeczków ' itp. W kilku jamach odkryto ułamki na

czyń wczeanośredniowiecznyoh, zaś w jednya przypadku stwierdzono 

wkopanie jamy wczeanol§redniowieozne j z dutą ILlością ceram.iki /bo

gato zdobionej ornamentem dookolnych głębokich, wąskich linii ta

l1etycn, prostych oraz ornamentem stempelkowym/ - w jamę pdtno

lateńską z typową ceramiką z facetcwanymi krawędziaai wylewu. Po-
• 

nadto wystąpiły ułamki naczyń /np. fragment flaszy z kryZ4/ z fa-

zy wióreokiej kultury pucnarów lejkowatych. 

Badania będą kontynuowane w rok~ przyszłym. 

PODZAMCZB, pow. Kwidzyń patrz wczesne ~redniowieose 

POLABOWICB, pow. Inowrocław patrz okres wpływów rzymskich 

POLANY, pow. Radom patrz wczesne średniowiecze 



R.U)ł,OWIOE, pow. Oława 

Stanowieleo B 
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~atedra Arob~ologii 

Un1wereytet~1 Wrooławek1ego 

Badania prowadził ~r Stanieław Pazda . ;inaneo

wał Uniwersytet Wrocławski. Czwarty eezoĄ badań. 

oaaaa wielokulturowa a okres6w: halaztaekiaco. 

wpqwów rz;Jeskieb 1 wesaan•&• 4re4niowiecza. 

Wykop o powierzchni ok. 120 m2 załotono na północnrm zboca~ 

wyniesienia, na którego kulminac ji mieści eię centrum ba~anego 

stanowiska, tak więc badany obszar atanowi wyrajnie p•ryferi• 

stanowiska. Yaretwa kulturowa, której miaższoś6 na innych odoin

kach sięgała 40 om, wyratnie wyklinow~je eię w kierunku. półnoonya 

1 rzadko przekracza ca 10 cm. 

Odkryto 7 Jam oaadnicaych, z czego 2 kultury łutyokiej , ' 

z okresu wczesnośredniowiecznego /XI/XII w./ oraz 2 bez datują

cego miateriału zabytkowego. Ponadto na eksplorow~ terenie 

odsłoni~to kilkadziesiąt jam poełupowycb, z których częśó zawie

rała cera~~kę kultury przeworektej z okresu pótnorzymekiego. 

foza ceramikę . kośćmi i polepą znaleziono takie zabytki 

Jak kabłąk bręzowej zapinki pótnorzymakiej z cienką nótkę, przę

'~1k~ kultury łutycletej i wczesnośredniowi eczne oraz oaeł~i pra

wdopodobnie kultury przeworekiej. W jamie nr 4/68 znaleziono 

miedziany kabłączek skroniowy . 

W ostatnim sezonie wykopaliskowym przeprowadzono też bada

ni' ~ywiadowcze przy pomocy wykopów sondażowych w okolicy s t a 

nowieka nr 8. Eadani a te objęły tereny należące obecnie do Goet

kowic. pow. Oława . 



RAKOWICI WIBLKIE, 

pow. Lwówek Sląeki 
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Konserwator Zabtków Archeolo

gicznych we W~o9ławi~ 

Badania prowadziła mgr Dan~ta Wojciechowska. 

linansowała PRN w Lw6wku Bl. Pierwszy eezon 

badań. Omentarayeko z okre•~ Halestaekia&o 

/kultura. luaJJeka/. 

W czerwcu przeprowadzono ratownicze badania wykopallekowe na 

cmentarsyaku ciałopalnym kultury łutyckiej zagrotonym prsez eks

ploatację kruszywa. Stanowieko polotone ~et na skraju wybierzye

ka twiru po prawej stronie szosy z Lwówka Sl. do Bolesławca w od

legło,c1 około 200 m na północ od Szkoły Podetawowej w Rakowicaoh 

Wielkich. 

Obiekt nalety do typu płaskich cmentarzyek ciałopalnych. Ogó

łem odkryto 21 grobów, które zalegały na głębokości od 0,40 do 

0, 90 m. Zarysy jam grobowych były albo niewidoozne, albo ełabo za

rysowane w kształcie nieregularnych owali. Wszystkie groby naletą 

do typu popielnicowego. W grobie występ~je zazwyczaj jedna popiel

nica, wyjątkiem jest grób nr 2 w którym natrafiono na trzy popiel• 

ni o e. Groby nr 3, ·5, 7, 8 , 9 , 11 i 20 obsypane są ezozą tkam i e to

au, w pozoetałych zaś 'wszystkie przepalone kości 1 węgielki drze

wne znajd~ją się w popielnicach. W niektórych grobach popielnice 

obsypane eą 1\Unymi ekor11pami. Groby nr 3, e; , 1, 8 i 15 nie mają 

przystawek, jest w nich tylko sama popielnica, natomiast w reaz

cie grobów ilośó przyetawek waha się w granicaoh od 2 do 12 . Ulo

tanie naczyń w grobach, jak równie~ położenie grobów względem 

siebie nie pozwala na zaobserwowanie żadnej prawidłowo6ci ~ W kil

k~ grobach odkryto przedmioty metalowe /telazne bransolety i note .. 
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oraz przedmioty z bręcu np. fragmenty ezpili/. W eumie wydobyto 

około 120 naoayń rótnego kształtu w tym wiele zdobionych geome

tryoc~ ornamentem rytrs. W wiłkazo6ci grobów naczynia eę poła

mane prawdopodobnie na skutek nacieku ciętkioh maecyn ekeploatu

jęcyoh twir. 

Wydobyty w trakcie ratowniczych prao wykopaliekowyoh mate

riał zabytkowy, pozwala datowaó cmentarzysko na młodezę epokę t e

lasa. 

RYBNA, pow. Brzeg Konserwator Zabytków 

Archeologicznych w Opolu 

Badania prowadziła mgr Teresa Rótycka. Pipan

sował WXZ w Opolu. Czwarty eezon badań. Oeada 

z okreeu haleztaakia&o 1 okzaau wp~w6w rsJ~ 

akieh. 

W okreeie od 9.IX. do 19.IX.1968 r . kontynuowano badania wy

kopaliskowe w Rybenj pow. Brzeg. 

Z ~agi na ograniczone kredyty badania ratownicze skoncentro

wano na najbardziej zagrotonym przez wybieranie piasku odcinku 

piaskowni. Ogółem przebadano 2 ary. Odkryto 2. jamy oznaczone nume

rami 1, 2/68. Jama nr 1/68 paeiadała kształt owalny, w przekroju 

nieckowaty. Zarye jej wyetępił bezpośrednio po zdjęciu darni. Wy

miary jej wynosiłys 90 x 1,10 m, głębokość - 50 om. Wypełnieko 

j~y etanowiła eypka, ciemna próchnica, przemieszana z grudkami 

polepy 1 kawałkami węgli drzewnych. Inwentarz jamy etanowiły dro

bne skorupy kultury łutyoklej oraz kości zwierzęce. Jama nr 2/68 

poetadała kestałt owalny , w przekroju nieckowaty. Poeiadała wy

miaryt 2 x 2 m, głębokość - 30 cm. ~ypełni~ko jamy etanowiła 
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ciemna, eypka próchnica , prze~~ezana z grudkami polepy, ellnie 

naeyoona w~gielkami. Inwentarz jamy etanowiły drobne skorupy z 

okresu wpływów rzymskich oraz kamień żarnowy. 

SANDOIIIDZ m. 

SIBIII EOHOW, pow. Łask 

patrz średniowiecze 

Muzeum Regional ne 

w Pabianioach 

Badania prowadziła mgr Maria Jatdzewska-Majdowa . 

Finansował WKZ w 'odzi. Pi erwszy sezon badań. 

O.Uł&ZSJMO • po&rudo• okrea6w .bal.asłaekieao 1 

late'-kieao /klłlłlłra poaoraka/. 

Prace /od 7 do 21.11. 1968 r./ rozpoczęto na miejecu przypadko

wego odkrycia dobrze zachowanej fibuli telaznej z odwiniętę nótkę. 

Stanowieko znajduje się 100 m na S od drogi z Brzykowa do Siemie

cbowa. W miejscu, ekęd przypadkowy znalazca dostarczył fibulę , od

kryto pojedyńczy grób ciałopalny z obwarowaniem kamiennym. Popielni

ca - dute na~zynie baniast~ - stała na bruku kamiennym. Otaczały i 

przykrywały ją dute polne kamienie . Na wypoeateni e grobu składały 

się ezczypce żelazne z trójkątnymi uchwytami oraz żelazny notyk . 

eierpowaty. Kamienna obstawa gr obu była w· jednym miejecu naruszona . 

Stąd prawdopodobnie wyjęta została fibula . 

Przekopano teren o powierzchni 145 m2 i odkryto w sumie 4 gro

by z obwarowaniem,kamiennym: 2 pojedyńcze, jeden zbiorowy - z t r ze

ma popi elnicami , przykrytymi misami i z szeAcioma przystawkami , 

oraz jeden prawdopodobnie symboliczny , w któr ym komora grobowa 
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zawierała jedynie ni~łe ~lady epalenisny 1 fragment ko~ci zwie

rzęcej. Głęboko~ó występowania grobów - 25 - 40 cm pod powierz

obnią ziemi. 

Najlepiej zachowały się naczynia grobu zbiorowego. Pozoeta

łe były ellnie zniszczone. W ceramice z cmentarzyska w Siemie

chow1e, charakteryetycznej dla kultury wschodniopomorskiej z po

granicza okresu halsztackiego i lateńskiego zaznaczają się wpływy 

kultury łutyokiej. Widoczne jest to szczególnie na przykładzie 

czernionych kubków glinianych z baniastym brzu~cem 1 oylindrycsną 1 
lekko rozchylającą się szyjką, oraz szerokim ta~mowatym uchem. 

Ornament występujący na naczyniach z Siemieohowa - bw w1ększo,ci 

rżędy dołków na załomie szyi i brzu~ca oraz karbowana listwa pla

etycsna. 

Zabytki metalowe pozwalają dośó precyzyjnie okre~lió chrono

logię omentarzyska na czas około roku 400 p.n.e . 

W okolicach Siemiechowa prowadzono badania powierzchniowe, 

odkrywając 3 nowe etanowiskal Siemicohów et. 2 i Kęty et. 1 -

z"niezozone cmentarzyska kul tury pomorskiej, oraz Siemiecbów et. 3 

- prawdopodobnie osada kultury wenedzkiej z pogranicza okreeu rsy

mekieso 1 okres~ wędrówex ludów. Wymagają one dokładniejszego z~a

dania. 

STARE DRAWSKO, pow. Szczecinek 

Wyspa Bielawa. Stanowieko 3 

Muze~ Pomorza ~rodkowego 

Oddział Archeologiczny 

w Koszalinie 

Badania prowadził mgr Henryk Janocha. Finansował 

WXZ w Koszalinie . Pierwszy eezo~ badań. Osada z 

okresu haleztaekiego /kult.pomorska/.~lady z okresu 



Intensywne prace ar cheologiocne pro~adzone są ~ rejonie 

Starego Dra~ska. Dopiero jednak projekt Woje~ódzkiego Xonse~ato

ra Zabytkó~ ~ Koszalinie mgr int. arcb . Pelikea Ptaeayńskiego s~· 

rzenia reze~at~ m~zealnego architektury ludo~ej ~•i pomorskiej ~ 

ro~oj~ histor7cznym, spo~odo~ał, m. in, rozpoczęcie ~•tępnyob 

prac badk~czych na Wyspie Biela~a. 

Wyspa Biela~a znajduje się ~ północnej części /zatoce/ je

ziora Dra~sko. Obszar jej ~ynoei oa 75 ba. Cypel ~schodni /oa 15 

ha/ jest upra~ny, pozostała czę'6 - to nie~ytki. 

Prace bada~cze /6.1X - 22.XI/ rozpoczęto od badaó po~ierz

cbnio~ycb 1 eondatowych, zwłaszcza na ~echodnim cyplu ~Y•PY• Dos

tarczyły one dośó znacznych ilości fragmentó~ cer .. iki kult~y po

morskiej, a takte fragmentó~ ceramiki etalo~oezarej średniowiecz

nej, obronologicznie odpo~iadajęcej ceramice zebranej podczae ba

daó na zamku ~ Starym Drawsku. W południowej oztśoi cypla znale

ziono nielicsnę odłupki i wióry krzemienne bez ~yrałnycb śladó~ 

obróbki. 

Po badaniach powierzchniowych na wschodnim cyplu ~epy załoM 

tono i przebadano 180 wykopów eondato~ych o ~ymiarach 2 x 1 - 1,5 

m. W około 35 1 nich /rozmieszczonych w rótnyoh częściach cypla/ 

znajdywano ~ ~are~ie I lub ·rr /do głębokości ca 50 ca/ pojedfń

oze fragmenty kult~y pomorskiej, stalowoszarej średnio~iecznej,· 

malo~anej i pole~anej no~otytnej oraz pojedyńcze wióry 1 odłupki 

krzemienne. 

Na ~yra,niejszy zespół osadniczy natrafiono dopiero w eonda

tu 60, w północnej cztśoi cypla /około 30m od brzegu jeziora/, 

w ~tórym odkryto palenisko kaaienne 1 s~ierdzono ~yrajnę wars~ę 

kult~o~• z za~artośoi4 ceramiki kultury =~omorek~j. 
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Sonda~ 60 powiększono do wykopu o wymiarach lOxlOm. Odeło

n~ęto tu doś6 znaczną częśó zniezczonej osady kultW'y pomorskiej , 

odkryto dwa paleniska kamienne oraz sporo fragmentów ceramiki kul

tury pomorskiej. 

Odkrytą osadę , na podetawi e zebranych fragmentów ceramiki, 

wstępnie można datowa6 na wczesną epokę telaza tj. V/IV wiek p. n .e. 

i wiązaó ją z ludnościę kultW'y pomorskiej . Prace badawoae będę 

kontynuowane w przyszłym roku. 

SZCZECIN - Zamek 

TERES IB, pow. Eydgoezcz 

Stan. l 

patrz ~ czesne ~redniowieoze 

MuzeWll Okręgow e w Toruniu 

Badania prowadził mgr Tadeus z Makiewicc . Ptnaneowało 

Muzeum w Toruniu. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko 

z ol.r e s6w bal3z tac~lego 1 l11taósk.Jego. 

Stanowieko leży na wzgórzu po}ożonym tut obok drogi Slesin

Samsieczno . w odl. ok. 500 ~ od Szkoły PoddtawoweJ w Mlchalinle, 

na granio1 pól PGR Teresin i Sameieczno. Od kilku lat Jest eyete

matycsnia niezezone przez intensywną eksploatację piasku. Zbada

no obszar ole . )50 m2 , odkrywając 12 gl'obów, z tego trzy zniszczo

ne oraz bruk kamienny o wymiarech 1, 2 x 1.5 m bez 4lsdów pochówku. 

Groby składały s i ę z dośó regularnej skrzyni kamiennej, prostokąt

neJ, zbudowanej z dutych płAskJ eb kami pni. 11.11o onlon,y o.ll mniejs zy

Mi , od s t rony poludniowe3 za ~ zn •Jdowało ei~ więkeae zgrupowanie 

~a~1Pni , które utwierdzały skrzynię. Wewnątr~ skrzyni wyłotonej 
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pl:aak:lmi kamieniami polnymi. znaJdowały eię naczynia /1-3/ za

wieraJ,oe etarannie przemyte ko,oi. Wymiary grobów wynoeiły z 

regQły l x 1.5 •• witkezoś6 ich letała ~ oei NS. Wśród cerami

ki w1,keso'6 etanowiły nacsynia czernione . wygładzane, o bania

etta brsuAoQ, z wyeokę cylindryczną ezyjką, zwęta34cę· eię kQ 

górse, zdobione bogato na brzuAcQ ornamentem linii ciągłych 

lQb słoionych s pQnktów, QkładaJęcyoh eię w paema lQb tworsę

oyoh tr~~qły, wypełnione białę 11aeą i.nkrll8taoyJD4• Jedno z na

csJd miało na asy~o· umi eezcsone ' achematyozne wyobrałenie twa

rsy lGdskieJ w poataci dWQ półokręgłych uszQ, noaa i oozQ. Zna

leziono takłe kilka naczyń o kQlietya kestałoie brzu,oa Ćhropo

watego, s niakę oylindryos04 azyJ~, barwy brunatnoezareJ, zdo-
o 

bione ,uakaai w c6rneJ ost,o1 brsuAoa. W kilku grobach wśród 

ko.oi analeziono dwie br4sowe aspile s łabtd•i4 esy~kę i tragm. 

trzecieJ, traga. br4sowyoh asosyposyków, Qłaak6w drQtQ br4sowego 

akrtoonego apiral.llie, prnpaloayoh paciorków .. kl&Dych oras jed

nego paciorka eaklaneao, kQlietego , barwy sielonkawej. 

· Wasyatkie naczynia poaiaddy prsytrnkia w przypadku emQk

łyoh naosyJ1 osern.iODJOh były to przykrywki s sakładk-i, równi~* 

bocato . zdobione, na'\Oaiaat nacsynia chropowate s guzkami, na-. . 
kryte były do'6 dutyai mieeoskaai barwy br~tno-~sarej . 

Cało" uteriału •• wsglfdu na obarakter oer-iki nalały 

4atowa6 na kodoow4 fast młodasago okreall balastackiego i po

o-.tek WOSeBDeSO Okr88Q late6ekiegOo 

DOJOZTOB, pcnr. PrstiiJU Jlusea Ziemi PrseJąald.e~ 

w Prs..,nu 
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Badania prowadził mgr Andrzej Koperek!. Pinaneowało 

Mu.eum Okręgowe w Rzeszowie. Druai sezon badań. Cmen

rzyeko z okres~ halsztacKiego /kult.łuzyeka-grupa tar

nobrzeska/ oraz z okresu wpływów rzymskich. 

Stanowieko połotona w pó~ nocno-wecbodniej czę~ci wei Tr6j

oayce, usytuowane jeet na południowym zboczu niewielkiego wznie

sienia, u podnóża którego płynie nieznaczny, zanikajęor potok. 

Na niewielkiej przebadAnej przestrzeni /1,75 ara/, stwier

dzono 88 ~robów. Były to prsyp~azcsal.nie pochówki l~dno~oi gr~

py tarnobrzeskiej k~t~J ł~~yckiej z okresu halsztackiego, na 

które nawaretwiły się groby z okres~ rzymskiego. Tkwiły one na 

niewielkiej głęboko~ci w warstwie ziemi ornej, co uniemotliwiło 

wyrótnienie sarye6w j .. grobowych. WiękezoA6 grobów jest mocno 

znieaozona przez orkę, zaś grob7 kult~y łużyckiej eę ue&kodsone 

prze• obiekty z okresu rzyaekiego. Popielnice w wi,kezo~oi ••

obowane eę w partiach przydeanycb. Przeważająca ilo'6 grobów to 

grob7 popielnicowe czyete , tylko sporadycznie natrafiono na nie-

wielkie grobJ jamowe. 

Nietrpow,a akcentem dla tego cmentarzyska jeet odkrycie 

prsrpuezczalnie grob~ szkieletowego. Zachowała eię jedynie OIABS

ka, w poblit~ której tkwił żelazą grot onecepu oraz dwa dosko

nale wykonane naczynia. Rajprawdopodobniej grób ten aotna datowa6 

na okres ~zymeki. 

Jednym z najciekawszych elementów , który odsłonięto, był 

rów zaznaczający aię w postaci paema czarnej ziemi o eaeroko~oi 

60 om 1 elęgający do gł. 90 cm. Paemo to ukł ad a eię w kwadrat o 

boku długo~ci 8,6 m. Wypełniato rowu zawierało rozwleczone frag

mPn ty ceramiki i spalone ko~ci, poebodące przypuszczalnie ce zni-



- 134 -

azosonJoh przez ten obiekt. grobów kul tury łu.tyokiej. Trlldno 

obecnie 11etali6 charakter i eprecycowaó chronologię tego obiektu. 

W6ród zabytków ceramicznych najb~dciej obarakter,atyosna 84 

fragmenty naoayd • dziurkami pod krawędzią, co potwala łączy6 

odpowiednie groby z gr11pą tarnobrzeskiej kultury łutyokiej. W6ród 

ceramiki z okreell rzymskiego prsewatała ceramika kllchenna, tylko 

nielicznie wyatępowała ceramika gładzona tolorll czarnego. 

Preedmioty metalowe były reprezentowane przest szpile brą

zowe, swój brązowy, za;inki brązowe a okree11 rsymekiego, wymie

niony telazny grot oazczepu oraa telazny notyk. Inne wyatęp11j4-. 

ce przedmioty to gliniane przę6lik1 oraz kilkana6oie odł11pków. 

i wiórów krzemiennych. 

Badania w przyesłych latach będą kontynuowane w kierwnku 

11atalenia zaeięg11 omentarzyska i równoaseanego ratowania tego 

cennego etanowiska przed zniesczeniem. 

TRTłOZ!, pow. Przeworek •uzeua Okręgowe w Rseazowie 

Badania prowadzili mgr, mgr Jan i Ha ina 118rtwssewacy. 

Pinansowało K11Zellm Okręgowe w Rzeszowie. Druci aeson 

badad. Stanowisk~ wielokulturowe - omentarsyeko z okre

su halsztackiego i osada z okre.su: wpł3llf6YI ~m.&kic.h• 

Oelea badań tegorooiDJCh było uchwycenie północnej 1 wachod

niej granicy cmentarzyska kultury łu.tycki e J . Nieliczne wyatępow•

nie grobów pozwala aądzi6, te zamieracny cel został oe~gnięt,r. 

!a przebadanych trzech arach odkryto 6 grob6w popielnico.,oh 

i 5 jamowych. Groby popielnicowe były anieaczone 1 powodu ich 



- 1'55 -

płytkiego ~alegania. W'ród grobó~ jamowych wyetępuj• dute ar6ł

ntoowenie r ocm1ar6w, calegania i sawarto,oi przepalonych ko,o1. 

Ceraaika a CTOb6w jeet typowa dla grupy tarnobraeekiej kultury 

łutyQkiej. Zauwata eię brat pr ze~1ot6w aetalowyob na przebadanych 

o~ę,oiacb cmentarzyska. 

W trakcie badań na tym ea~m stanowieku odkryto oeadę • p6j

n1ejeaego okreeu. Przebadano 4 ja.y 1 ' palenieka, • tt6ryob jedno 

miało for~ę pieca o nieokre~lonej funkcji. Zewnętrsną pow1erach

n1ę pieca tworzyła 20 oa waratwa ellnie prcepalonej polepy /Kopa

ła silnie r.nles ocona/ pod ni4 przepalony jaeny piasek bea sawar

to~oi. Ja~y rótnię eię rosm1araa1 i waratwą wypełniając,. Osę'6 

c nich miała charakter jaa aaeobowycb, funkcji poaoatałyoh nie 

aotna okre~ti6. Zawarto'6 jaa 1 paleniek etanowiły fra~enty oe

rBro1k1 1 polepy. llie cnaluiono przedmiotów wykonanyob s innych 

aurowodw. DatowaAle tych se~polów jeet utrudnione, W świetle do

tyohezaecwyob obaerwaęji 1 anal1sy fora ceraalki datowa6 aot~ 

oe8dQ na o~r~• wpływów rsyaekioh. 

~untaozne Jeet dal••• prowadsanie badań warówno w celu u

ob•yoenie saaięa~ oaentarzy•ka łu~yokiego jak 1 uetalenie cha

raktel"u oBad1• 

'l'RZESł - łfPodworDe • 

pow. Tarnollraec 

WT7.0W. pow. Bolesławiec 

patrs okree neolitu 

Xonaerwator Zabytków irobeo

logio~nych na woj.wrocławekie 

Radania prowadsił agr Tadeuaa XaletJn. Pinaneował WJdaiał 



Kultur7 PPRI w BoleeławoQ. Pierws&J eeaon bada6. Caen

tarsyeko a okresQ halsztackiego /kultura łu&Jeka/. 

Prace ratownioae-wykopaliakowe podj,to na omentaraJaku cia

łopalnym kul tury łt.&tyckiej, niezo&ODJII dordnę ekeploatacj' tra.-

••JW•• 
Obiekt połotoDJ jest w odległodoi około 550 a na południe 

od wsi Wiadw, po leweJ stronie eaoe7 do Bolesławca. Zajmuje ob

eaar około l ba. PrsJpueacsa6 nalety, te oaentara7eko zoetało 

aniesosone w okresie wojeQDJa na skutek aabudow7 barakaai oaawi~

nego terenu. Wydob7to ' grob7 powałnie aniesoaone. ZalegałJ one 

na gł,boko6oi od 0,45 do 0,28 •· Inwentara grobow7 obejaował oe

raaik' po 3 nacsynia w katdJ• seepole. W grobie nr 2 odkryto at• 

eeosk' aalOW&D4• Ponadto w dwdch grobach snajdowałJ się sapile 

br4aowe. Wydobyte grob7 datowa6 aołna na okres baleatacki. Oaen

taraJeko nalełJ do grupJ b1eltóekie3• 

Planowane ·~ praoe wykopaliskowe. 

WOŁOW-PIO!BOBIOWICI 

pow. Wołów 

WROBLII, pow. Opole 
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I. JTENSKI 

Padstwowe Muzeum Archeo

logiczne w Warszawie • 

P.adania prowadcił dr Jerzy Głoeik. Pinanaowało PXA 

w Warszawie. Pierwszy sezon badań . Cmentarzysko z 

okresu lataóskiego /kultura wachodni~pomorska/ . 

Obiektem badań ratowniczych prowadzonych pod koniec lipca 

był zniszczony w znacznym atopniu skrżynkowy grób kamienny, od

kryty podczas prac rolnych na polach miejscowego PGB. 

Zachowana komora grobowa zbudowana była z pięciu dutych ka

mieni . Wym iary j~ J zamykają się w granicach: dług.l , 75 m i eser . 

1.3; m. Dodatkowym elementem wzmacniająoya konstrukcję grobową 

było wielokrotne obwarowenie polnymi kamieniami ' cian, zwłaszcza 

n nt c•.>:otlców komory grobowej . Skrzynia gro\ owa ulotona była zgodnie 

z linią północ-południe. 

Dno komory grobowej wylotone było waratwą mocno ubitej gliny. 

Nie stwierdzono przykrycia w formie "dachu" komory grobowej. Nato

mtast w pewnym oddaleniu znajdował się duty kamień, który prawdo

podubniP. przeznaczony był do zastawiania wej6o1a do grobu. wa,trze • 

komory grobowej uległo przemieszaniu. W cało,oi udało się wydob76 

4 na~zvnl a - popielnice, w których znajdowały się przepalone szczęt-

.kl k.ost.u-. lud. • Po zrekonstruowaniu całości materiału uzyskano 
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ll naozyd, w tym c zt e1·y misy i kubek . Pr&ypllazcsalnie było 7 po

chówków ciałopalnych . 

Najbardziej charaktery e tyczne formy preedstawiaJę naczynia 

azerokootworowe. • dwóch wypadkach z listwę u nasady niekiej szyi 

oraz dwoma lub trz ema małymi us zkami i niewielkimi guzami. 

W przemieszanym stosie ko,oi ludzkich. znajdowały eię za

whezki 1 fragmenty ozdób wy,konane z brązu, przepal one przedmio

ty szklane barwy niebteakiej oraz oryginalne kółko z aoono wypa

loneJ gliu,y, e o tflor~hm w środltll, o średnicy 4 c.a. 

Pod •csl,dem o~ronologicsnym grób w Brzyekorsretewku zal i

c~y6 należy do obiektów z~iązanych z woze•nr• okre••• lateńskim 

/około '00 p.n.e./ epoki żelaza. Gr6b ten prlllyp~zoeelnie bJł 

Wwłaeno,ctą• niewielkiej grupy rodowej i mósł bJ6 prses ni4 uży

•any prse51 niezbvt dł11gi okres. W sensie lml turotrya obiekt w 

Brzyskorzy s tewku. n !Ue ży ł•ozy 6 u środkową fazę roewo jowę t. zw. 

kult11ry wschodniopomorskieJ. 

BYD90SZCZ-BRDJUJSCI!, 

pow. Byd~oezoa 

Muzeua 1m.L.Wycz6łkowekiego 

w Bydgossozy 

Badania prowadził mgr Czeała~ Poteaski prsy wep6łpra

cy mgr Wo3cieoba Xuczkowekiego. linansował WE! • Byd

goozozy. Pierwasy sezon badań. OmentarsJeko 11 okree11 

la le~skiego /kultura grob6w kluazowyeh/. 

W trakcie prac niwelacyjnych przy budowie Chłodni SkładoweJ 

w Brdy uj~oiu,natrafiono na skupisko grobów kloaaowyoh. Prace wy

,\top&liakowo- ratownicse trwały od 18 kwietnia do 7 maja 1968 roku. 



1'.59 

CaeAtarQako Q1&\I.\Owane · jest na niewielki& piaascz.yat)'a wJllieaia- -
l 

ni11 w pobliłu al. 1J1tebakiej. 

Og6lea wydobyto i WJekeplorowano 21 grobów kloasowJoh i 2 

grObJ ekrs.ynkowe. 1J aoaenoie rospoosęoia badad oaę~6 caentaraJ•

ka aoetała sniwelowana prsea praolljącJ na t.Ja odcinku epychaca. 

• koneekwencji anacsna 1lo66 kleesy i popielnic llległa sniescse

Ditl. 1Jięketo46 pochówków salegała etoeunkowo płytko pod powiers

cbnią de.a.i na głęboko,ci około '.50-40 Cli. Jra obeaarse 10 x 20 a, 

odkryto 12 grobów kloasowych. Posoetałe pochówki rosrsuoone byłJ 

w odległo~o1 lr:iU:u.d&ieeięciu 111.etr6w od centrtła cmentarsJaka. Po

p1eln1ce prs.rkry~e kloesea epocaywały na kaaieniach wcględDie na 

fragmentach grubo6ciennego nacaynia. litektóre groby opróca popiel

nic wypoaałone były w przystawki, które anajdowały się pod kloesea 

l11b poaa _jego obrębea. Popielnice wypełnione prsepalonymi ko66111.1 

l tdzkiai, poaiadalJ przewatnie t,ypowy dla klllttlrY łllłyclr:iej orna~ 

aent w postaci karbowanej lietw7 oraa '.5 guaków. 1J jednej a popiel

nic cnajdowałJ eię 2 kółka telasne, w kilku innych frapentJ os

dób br4aowych. Stoeuulr:owo data ilo66 popieln1o· wJ&\4p1ła w osę•

ciowo sniesc&o!Q'ch grobach alr:rzynkOWJch. 1J grobie nr 22 stwier

dzono 5 popielnic. grób 2' cawierał 6 popielnic. Jra awag• saełll

guje miniattlrowe naczy6lr:o-popieln1oa /grób 2'/ o średnieJ 5e6 om, 

sawieraj4oe drobne ułamki kostne dziecka. 

Jra cmentarzyaltu w Bydgoezcay-Brdyuj6oiu obok pooh6wlr:6w 1114-

no,oi kaltu.ry grobów kloszowych. stwierdzono grcbJ llldno6o1 ktll

ttlrJ wsohodniopomorskiej. Ich wzajemDJ etoeunelr: chronologicsa, 

je~t przedmiotem eacsegółowego opracowania . 
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onciERznr. pow. nucsbork Muzeum ia. Jana Dsiertona 

w Klucaborlcu 

Badacta prowadził mgr Roman Paetwidelci i mgr Gertruda 

Jlartynialc. :rinaneował nz w Opolu. Onarty anon badd. 

Cmentarzyalce z okresu późnolateóakieco /kult.wene4zka/. 

Stanowieleo polotone jeet na lekkiej wyniodotłoi, na łękach 

w odległ. ole. 150 • od rselci Prosny, w poblitu etawów hodowlanfoh 

~G!t Xoetów. 

Tegoroczne prace /5.VIII-24.VIII/ obejmowały teren o powiers

obni 475 a 2 na dwóch wykopach zlokalizowanych w csttłc1 północne~ 

1 południowo-weohodniej omentarsyelca. Przebadano dalesych 36 gro- · 

bów ciałopalnych. Więlcezo66 s nich występuje na głęb. 25-30 era. 

S. to głównie groby jaaowea ranie~ liczne groby popielnicowe aę ob

eypane reastlcami atoau. Oeraailca i s&bJtlci specjalne aaję do~6 

&warty charakter obronologiozny, • tra te w os,tłoi południowej ba

danego stanowieka sdaj'ł sit by6 młodese od badanych w latach 1965 

i 1966 i nawięzuj'ł ·do woaeenorsymekich. 

Z powodu niekorsyatnych warunków podłata, wiłlceaotł6 saby'~ków 

specjalnych jest bardeo Ue uchowana. Wtłród nioh wyetęptLję więk

••• 1lotłoi przętłlitów, naty, fibul, gł6wnie - bręaowych, eprsęcst1 

do pasów, igły telasne, umba, mieeae. osełki, tamienie do lcrseeiw, 

lcraeeiwa, ostroga oras wiele fragmentów prsedm1otów niesidentyfi

towanyoh. 

W ciągu esterech eesonów odkryto łąosnie 174 pooh6wlc1. Bada

nia mające na oelu całkowite wyekeplo~owanie caentarzyelca nelety 

tontynuowa6, tyabardsiej, te teren, na ttórya salaga stancwiato 

prsewidsianJ ~eet pod niwelowanie 1 upraw,. 



DZIERUtN'IJ., pow. Pło6ek 

JALEN!Y, pow. Piaeecsno 
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patrs okrea wpływów rzymekioh 

Pańetwowe Muzeum Archeologiosne 

w Warssawie 

Badania prowadziła dr Alina Xietli6eka. Pinanaowało 

PMA. w Waresawie • . Drugi eezon badań. Stanowiłko hut

nicze s okreeu pdlnolataó.ak.ia&o /kul tuza prze•oraka./. 

Stanowieko połotone Jest niedaleko esoey Warasawa - Xrak6w, 

w parku Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych zna~duj4cJa •1• 
międsy etawami rybnymi na niekia terenie. 

Łącznie z badaniami w 1967 r. odkryto 18 piecowiek. !eren 

obecnie płaski, pierwotnie miał niewielkie wzniesienia. Piecowieka 

r or.m1eesozone były na zboczu jednego •• wzniesieó, przez co twor-. 

pó tKola koncentryczne. Pie~owiska lepiej zachowane maję ~rednioe 

górne do 50 cm a e boku owalne przyjamowe zagłębienia dochodzęce 

do pol owy głęboko~ci jamy . W cdej warstwie kulturowej znajdowano 

wyłącznie ceramikę pó,nolateńeką ze zgrubiałem! krawędziami 1 ~ra

gmenty jajowatych naczyń chropowaconych. W gruzie, którym wyrówna

no t eren , spotykano nieliczne fragmenty naczyJi 11 pójnej ~af!iy olcre-

au wczesnośredniowiecznego . 

Około 100 m na północ od badanego skupiska odkryto przy pra

cach inżynieryjnych dw~ piecowiska i ślady wskazuJące na istni e

nie tam drugi ego skupiska. ~rzecie, za~iera jące r zekomo ok. 50 

piecowisk zniszczono przed kilkunast u l a ty przy budowie jednego 

s domów I nstytutu. W r owach prowadzonych wczesną wiosną prze• 

przedsiębiorstwo inżynieryjne stwierdzono ~lady jam i tużel. 

~chwycony dotąd zasięg piecowisk obejmuje teren ok.lOO x 150 m. 

~AKLAD B}O'i~! METALI 
Instytutu H1st~ :ii · K~ ;~· ,y Materialnej 

POI.SKlCJ ,1 h .•• . LI U NAUK 
Warszawa, ul No•·:v Świat 7Z 
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Badania będą prowadzone dalej. Według projekt~ prot.Z.Rajew

skiego zostaną ~ządzone małe wystawy przy pobliskiej stacji ben

zynowej w Jankach i w Hncie Warszawa. 

GOD.A.WI, pow. ~in 

St.l 

Pańatwowe M~zeum Archeologiczne 

w Warezawie 

Praoe prowadzone były przez dr Teresę Lianę. Pinan

eowało PMA w Warszawie. Pierwszy sezon badaó. Osada 

wielok~t~owa ze 'rodkowego i pójnago okres~ late~

skiaao 1 ~ okresu wczesnego ~radniowiecza. 

Stanowieko jeat położone na wachodnia brzegu Jez.Biak~piń

akiego. Pod.czaa prac wykopaliskowych trwających w okresie od 27. 

VI do 13.VII 1968 r.uchwycono skraj osady ciągnącej się dalej w 

kierunk~ północnym. Najbardziej intensywne ślady osadnictwa /na 

podatawie badaó powierzchniowych/ , zwłaszcza z pó•nego okres~ la

tenakiego znajd~ją aię na teren~e obecnie zalesionym. 

Ba przebadanym terenie stwi erdzono występowanie bardzo nikłej 

warstwy kult~owej zawierającej nieliczne i na ogół bardzo mało 

charakteryetyczne ułamki . cerami ki datowane na wyżej wymi enione 

okresy. 

Na stanowisku tym odkryto dwa paleniska: jedno wczeano,rednio

wieczne, drugie niedatowane z powodu braku zabytków. Odkryto takte 

4 jamy zawierające bardzo nieliczne i mało charakteryetyczne frag

menty ceramiki, jedną z tych jam można datowa6 prawdopodobnie 

' na środkoRy okres latenski. 

Przed wojną. na etnowieku tym znajdowano na powierzchni tu-

tle, a na kulminacji wzni esienia na którym znajdnje się osada, 
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odkryto pojedyliczy grób eskieletowy, p6jnolatene1t1. 

GRODZISKO, pow. Olku.ea 

GZIJ, pow. Chełmno. 

JAJCSIC'I , pow. Inowrocław 

.J1RNIOB, pow. Węgrów 

Stanowieko l 

patra okree neolit~ 

patra okree haleataoki · 

patra okree haleataek1 

Pańetwowe Kuseum Aroheologioane 

w Warasawie 

~adania prowadziła mgr Barbara Zawadzka-Antoeik. 

Pinaneowało PKA w Warszawie. Drugi eeaon bada4. 

Osada i cmentarzyeko pójnolateńekie 1 oeada woaee~ 

no~redniowieosna. 

~adan1a wykopaltekowe /,.TIII-,.IX/ prowadaone były na etano

wieku nr l, n&nJlll •okopy•, połQtonypl pad Liw.cem, na lekkim wanie-
2 

sieni~ nad łąkami. Ogółem przebadano 200 m powierzchni. 

Osada wczesnośredniowieczna 

Ciemnobr~atna warstwa lr~ t~owa, lrtó.ra występowała pod 20 om 

warstwą ziemi ornej była bardzo z~iezczona. Srednio, miątezo'6 j~j 

wynoeiła 5 - 10 cm, miejscami tylko dochodziła do 40 cm, w innych 

partiach nie było jej z~pełnie. Podobnie zniezozone były obiekty 

osadyr jamy i paleniska. Odsłonięto ich 7 - 5 jam 1 2 paleniska. 

Jamw o średnicy ok.120 - 140 cm 1 głębokości ok.40 cm ~ypełnione 
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były bardzo czarną , smolietę ziemię z węgielkami, grudkaai polepJ 

1 przepalonymi kamieniami. Materiał zabytkowy to głównie ceramika 

1 ko6oi swierlęoe. Palenieka rozwleczone praez orkę charakteryzuję 

eię wyetępowaniem eporej ilo~oi przepalonych kamieni i ułamków ce

ramiki. Z przedmiotów znaleziono tylko dwa note telazne, gwojdaie 

1 kilka przedmiotów telacnych niecharakteryetyosnych. 

Kateriał ceramiosny poewala datowa6 wstępnie o-adę w Jarnicach na 

koniec XI - XII wiek. Była to oeada otwarta typu wiejskiego. 

Osada pójnolate~eka 

Waratwa kulturowa pójnolatedska miejscami soetała supełnie 

aniezozona prsez osadnictwo wczesno~redniowieoane, miejscami gru

bo'6 jej dochodziła do 40 om. Wyekaplorowano 12 jaa wypełnioQJoh 

ezarę ziemię o •rednicaoh powytej l •• Materiał oeraaioZQJ wyetę

pujęcy w jamach to drobne ulaaki ceramiki. Z waretw7 kulturowej 

pochodzi spora ilo66 fra,mentów naczyń pójnolatedekioh,· Wiele· 

wtórnie prsepalonyoh. 

Omentarayeko p64nolatt~ekit · 

Wyekeplorowano ' groby ciałopalne wypełnione osarnę zie~. 

w której występowały nieliczne ułamki apaloQJoh ko,oi oraa fras

ment)" naczyń, niektóre wtórnie prsepalone. 

Badania wykopaliskowe w Jarnicach nie dały epodsiewanych re

zultatów, nalet)' zaznao1y6 jedDłlll:, te zajmuje ona obesar ok. l ha 

i przebadany odoinek etanowi niewielki procent oało6oi. 

KAOZYIOS, pow. Malbork patra okres neolitu 

KII!RZ, pow. Głubczyoe patrz epoka bręau 
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ILISZWO, pow. Pułtu.ek 

xąŻ!VOSZJ, pow. Siedlce 

DJl'IOWO, pow. Stugard 

patre okree wp~yw6w rs~kich 

patrs Okres wp~yw6w rSJm8kioh 

Ku.seam Pomorza Zaohodnieao 

w Ssscaeoinie 

Badania prowadził mgr Ryezard Wołęgiewios. ~inaneo

wal WIZ w Szcaeoinie . Pierws~ eeaon badaó. Omenta

raysko ~ okresu. p6~nolate~aklego. 

Wykopaliska na cmentarzysku. ku.ltu.ry jastortekiej ss p6jneao 

okresu. lateńskiego w Xu.nowie na stanowieku 5, mlalJ obarakter ~a

dań ratu.nkowych, przeprowadzonych na przestrsen1 ca 5000 m2, od

krytej do calca P.~•• epychaos w celu eksploatacji piaeku. dla 

cegielni. Po rozkopaniu dalszych 4 arów odsłonięto saeięg prawdo

podobnie całego cmentarzyska, liczącego obecnie 55 seepołów, eta

nowięcych zapewne 2/} pierwotnej ilo,ci pochówków przed znis~ose

niem ich w wybierzyeku.. 

Zwarty zasięg cmentarzyska obejmuje przestrzeń ca 30 arów, 

na , po~udnie, od którego zalega skupisko 8 palenisk pozostajęoyoh ~ 

-~~~\ 
w niewątpliwym związku z nekropolę z uwagi na brak innych 'la~~~~ 

.J • ~·'\)'ł> '.l,. 
osadnictwa. ~ ~·\ ~~ \<!> 

,... ~ ~~\ ~~ 
Obrządek ma charakter ciałopalny. Dominuję JFO~ \~o~~~~tbowe 

·t. .,, ylł'~ 
obsypane etosem oraz groby jamowe , za~ apor&a~~~\e~wte~~uję gro

""'f' 'X" ·i- j o. 
~~ot: 

~6 



- 146 -

by popielnicowe oeyete i jamowe z kośćmi bez domleezki etos~. 

Wypoea~enie grobów jest dośó ~bogie 1 ogranicza się do zapi

nek konetr~kcji środkowo- i pójnolateńekiej, klamer jedno- dw~-i 

trójozłonowych s żelaza, klamry trójozłonowej z brąz~ oraz szpili 

brązowej z główkę skrzydlatą. 

Cmentarzysko pochodai z wozeenej i środkowej fazy okrea~ pój

nolateńskiego i należy do ku1t~y jaetorfekiej. Zwraca ~••g• a jed

nej strony - brak pochówków z okres~ środkowolateńekiego, nagminnie 

wyetęp~jąoych na tego typ~ cmentarzyskach, - c drugiej sd - powta• 

rzajęoy się na omentarzyskach k~lt~1 jaetorfskiej zanik ich w fa- . 

zie środkowej okres~ pójnolateńakiego. Dotychczas wyjątek.w tej re

gule etanowi jedynie cmentarzysko w L~bieezewie /por.sprawozdanie/. 

LUBIIBZEIO, pow. Gry!ioe ' 

ŁJł[OWICE, pow. Bochnia 

MASZKOWIOE, pow. Nowy Sącz 

HIEDANOWO, pow. Nidzica 

Stanowieko 2 

patrz okres wpływów rsymekioh 

patrz ok.rea wpływów rsymakioh 

patrz okres halestacki 

Muze~ Maz~ekie - Oleatyn 

Badaala prowadziła mgr Włodzimiera Ziealióaka-Odojowa. 

Pinaneowało •~•um •azuretie. Dziesiąty eeaon badad. 

~entar~Jak~ z okresQ p6tnolateńakiego 1 wpłJwów ~~ 
akic.h. 
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Stanowieko 2 w Biedanowie polotone jeet na wyeokiej terasie 

rseki Kid7 około 0,5 ka na poł~dni• od wet. Badano półn. wschodni 

rejon omentarayeka. Wa odo1Di~ 375 m2 wyeksplorowano ' karhanJ 1 

26 pochówków płaekioh. Prawie cała przeetrze~ mi~d&y k~banami po• 

kryta była EWartym br~iem kamiennym, przylegającym bezpośrednio 

do nasypów k~banOWJOb. Pod t.rm brukiem odkrywano znane jut ~or

_, popielnicowych 1 bespopielnicowych pochówków ciałopalnych. 

Dobrse zachowana konstrukcja jednego z karhanów, potwierdza j~t 

wczełniejese wnioski co do najwoze,niejesej chronologii 1 b~dow7 

znacznie &dewastowanych tego typ~ k~hanów, z pochówkami zbioro

wymi. Do nowej formy grob~ s okresu rzymskiego zaliozy6 nalety 

karban nr 48,, gdzie odkryto ezosętki pocbówk~ szkieletowego wy-
• 

poeatenego w ceramik• 1 notyk. leziemną form~ tego grobu etanowi

ła kwadratowa obstawa z d~tych głazów. Wnętrze wypełnione było 

drobntmi kamieniami, 1 nie tworz7ło nasypu stotkowatego. Znacsna 

os,,6 grobów w t,ym rejonie omentarzyska nie była wypoeatona. In

ne wypoeatone były głównie w ceramikę 1 nieliczne metale. których 

&eetawy podtr~~ję t••• o kobiecym charakterze grobów. Do cieka• 

wyoh zabytków naletę nowe formy bransolet brązowych. Chronologia 

omentarsyeka nie ulega przyj~tym wcze.niej ramom caaeowym 1 aieł

ci ei~ w okresie pó,nolat~ekiD i rsymakiD. 

BOlE MIASTO, pow. Rawa Wazowieoka Państwowe M~eum Archeologiozna 

w Warezawie 

~adania prowadziła dr Tereea Liana przy współudziale dr 

!ereey Dębrowek1ej. Pinaneowało PMA w Warssawie. 

Pierwsar eeeon badaó. Cmentarzysko z ko~oa okresu 
' 

Jdanolateóskiało 1 wezeaneio okreau wpł)w6w ra,m

akl~h /kultura praaworaka/. 



Stanowieko polotone jee~ ·na zarośniętej laeem wydmie przy 

szosie Nowe Miasto - Końskie~ Stanowieko jest zniszczone prses 

okopy 1 bankry z ozasdw woJDJ• a takte przez amatorskie poas~i

wania w lataob mi,dzywojennycb. 

Prace wykopaliskowe prowadzone w dn. 5.VIII - 17.fiii 1968 r. 

miały na cel~ rozp~znanie zasięg~ cmentarzyska. Y toku badań od

kryto 25 grobów ciałbpalnych, w większej czę~ci jamowych, podob

nie jak nielicsne groby popielnicowe, obey~anych reestkami etosu. 

la wyrótnienie sasługuje gr 15-b. Był to grób jamowy, aęski /na 

podetawie wypoaatenia/. Oprdcs broni zawierał niezbyt liccne frag-, 

menty przepalonych kości oraz kilka małych fragmentów ceramiki. 

Yokół umba wbitego kolcem • ziemię były ulotone posoetałe prse4-

mioty telaznea nót, notyce, imacz, grot oezozepua natomiast grot 

dzirytu był ukośnie wbity w ciemię. Ogólnie naletJ etwierddó, te 

zarówno wyposatenie jak i formy grobów były typowe dla omentarzysk 

kultury przeworeklej tego okresu. 

Tegoroczne badania poswoliły na stwierdzenie, te stanowisko 

jest w tak dutym atopniu zniasozone, te nie nadaje się do dalszych 

badań. 

OSETNO, pow. Góra 

PAJEWO-SZOLICE 

pow. Oiecbandw 

patrs okres neolitu 

Zakład Badań Polekieso Srednio

wieoza Uniwersytetu Yarezawekie• 

go 1 Poli techniki Yaresawekiej 

Badania prowadziła dr Bolesława Ohomentoweka. Pinan

eował YXZ w Warszawie. Drugi eeson badań. Cmentarsyeko' 
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s okres11 p6:t.nola telSs.kiego 1 wp}31W6w rZ)I.tnak..io.h. 
' 

Przebadano obszar 4 a.r6w. Na tej przeetr~eni odkryto 21 gro

bów oraz 2 jamy o nieokreślonym cbarakterse. Przewstały groby .po

pielnicowe /14/. Trzy z nich zawierały po dwie popielnice. Pozoeta

łe to 6 grobów jamowych oraz 1, który znajdował się w łodzi pod 

br~iem. W 14 grobach wystąpiły zabytki metalowe i inne, takie jak 

fibule żelazne i brązowe, klucze, okucie do zamka , note sierpikowa

te, bransolety brązowe, paciorki gliniane, przęśliki. 

Ra szczególną uwagę zasługuje grób Nr 6 odnaleziony pod bru

kiem. Ha głębokości około 2 m odkryto ł6dj-dłubankę , 2,5 m długą, 

50 cm szeroką. Znajdowały się w niej trzy naczynia gliniane, jedno 

naczynie szklane, bardzo dobrze zachowane, oraz paciorek burszty-

nowy. Około l m nad łodzią, w wypałnisku jamy grobowej, znajdowały 

się dwa małe naczyńka zawierające niewielką ilośó spalonych kości. 

Ze względu na trudności techniczne łód' nie została wydobyta a 

tylko zabezpieczona. Jej eksploracja będzie dokonana w przyszłym 

sezonie wykopaliskowym. 

Grób ten trudno nawet wetępnie datowaó ze względu na obecnośó 

zabytków noszących cechy pójnolate~skie i pójnorzymekie. 

PODWIESK, pow . Chełmno 

Stanowieko 2 

Muzeum Okręgowe - Toruó 

Badania prowadzili mgr mgr Januariusz Janikowaki 

/autor sprawozdania/. Urszula Huszeza i Tadeusz 

Makiewioz. Pinansował WKZ w Bydgoszczy. Piąty se

zon badań. Cmentarzysko z okresu pótnolateń

skiego /kultura wenadzka/. 
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Stanowieko badane było ju~ w latach ubiegłych /od 1964 r./ 

i odkryto tutaj 444 groby grupy oksywskiej k~tury wenedzkiej z 

okresu pójnolateńekiego. W toku tegQrocznych badań odkrytych zo

stało 15 grobów ciałopalnych /od 445 do 459/, w tym 4 popielnico

we, 10 jamowych i l symboliczny. Trzy groby poaiadały . pojedyncze 

etele kamienne obrabiane i gładzone. 

Wśród ceramiki wyró~niaję eię naczynia jednouche, z brzuścem 

w formi e odwróconej gruszki, s któttę, zwę~onę szyjkę i wygiętę 

na zewnętrs facetcwaną krawędzią wylewua garnki jajowate ozaeami 

s 2 uobami pod krawędzią oraz typowe kubki o jednym uchu. Zdobnie~ 

two nale~ do rzadkości, a o ile występuje to w postaci dookolnych 

linii lub ,zygzaków. Łącznie odkryto 10 zabytków jelaznyoh. Są to 

emukle f1b~e z kabłąkiem zgiętym na obu końcach pod kątem ostry.· 

i dute fib~e z wygiętym kabłąkiem z górną cięciwę. Odkryte zosta

ły tak~e 3 telazne taśmowate klamry do paea s zawiasami z końcami 

odgiętymi na tę aamę stronę. 

W związku z trudno~oiami technicznymi jaki nastręcza teren 

etanowiska badania zostały zakończone . 

PODZAKOZE, pow. Xwidzyń 

POLANOWICE, pow. Inowrocław 

St an. 3 i 4 

patrz wozeene średniowiecze 

Instytut Historii X~tur,r 

Materialnej PAlł 

Badania pr~eprowadziła mgr Bo t ena Danielcsyk. 7inan

aował IHKJC PAW. O.Sda a okras11 p6tnolateńak.iego 1 

wpływów n,mskich. 
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Prace eondatowe były dalszym etapem realizacji badań nad 

zmianami w eksploatacji środowieka geograficznego. 

StacowiekQ znajduję się na łagodnym stoku wyniesienia letęoe

go nad dawną odnogę Gopła i obejmuję łącznie przestrze~ około 700 a 

długości 1 około 250 m ezerokouci. Koncentracja prac na stanowieku 

4, na którym materiał ceramiczny z badań powierzchniowych sygna

lizował istnienie osadnictwa· • okresu pó,nolateńskiego i wpływów 

rzymskich pozwoliła uchwyció zasięg osady z okresu pójnolate~ekie

go,oraz wczesnego 1 środkowego okresu wpłyrtów rzymekioh. Waratwa 

kulturowa tej osady zawierała liczne fragmenty naczyń, kości zwie

rzęce oraz zabytki /m.i. fibule o konstrukcji środkowo rzymskie j, 

prz,śliki, osełki/. Osada ta rozciągała się od skraju dawnej od

nogi Gopła do oddalonych około 200 m /rótnioa poziomów wynosiła 

5 m/ wytszych partii terenu. 

Na południe od niej na szczycie wyniesienia odkr7t0 stosun

kowo zwarole zabudowaną osadę z małymi jamkami obfitującymi w 

fragmenty naczyń 1 kości, datowaną na pó~ną fazę okresu wozesno

łredniowieoznego. 

Równiet nad dawną odnogę Gopła, około 200 m na północ o~ 

atanowiska 4 natrafiono na osadę z pójnej epoki brązu i wczesnej 

epoki telaza /stan.3/ której warstwę kulturową uchwycono w dwóch 

eondata oh. 

w przyszłym roku planuje się przeprowadzenie dalszych bada4 

na omawianych stanowiskach. 

POLANY , pow. Radom patrz wczesne średniowiecze 

d!EMIBCHOW, pow. Łask patrz okres halsztacki 
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hUUII:l, pow. lfrochw patrs woceenł •redniowitOit 

!IR18tl, pow. ~ydsoesoc patrs okrte halectaok1 

Bta.u.4 

Zakład Bada6 Polakieso Sred-

niowieoca Uniwersytetu War• 

ecawakieso i Politeohniki Yar

ezawakiej, Paóetwowe •uzaum 

Archeologiocne w Warasawie 

Badania prowadziła dr Teresa Węsrs;ynowios. finaneo

wał XZ w Warszawie. Pierwe~ sezon badad. omentarcye

ko a okraa~ wesaaoola•edakiaao /kultuz& arob6w 
kloaHWJ o b/. 

Prace wykopaliekowa w Waresawie- Zerstniu, prsy Ulo1fi4B&ne3 

5 /etan.4/ rospooa,to w dniu 2.I br. W obwili prsysotowywania 

ninit~•••ao tprawozdania 14 one w tok~. Prsr kopaniu dol~ natra

fiono tu na ' arob;y, kt6rt aabeapieoayło Poaotowie Aroheolosiozne 

dsiała~401 prar PMA. 

Do obwili obecne~ p~11kopano ponad ' ary powierzchni. odkry

waj•o ł401Dit 12 ,robdw, W tym 9 klOIIOWyoh i ' popielnicowe , Na 

dokładniejest om6wien1t aaełus~3• sr6b nr 1. W7~4tkowo duty kl o J• 

poeadow1oft1 był w ~amie arobowe~ ałęboko,oi ponad 120 oa. Wypał

nitko jamJ tworsyła oitmna siemia praemieesana 1 dueymi bryłksmi 

w•łl• 4reewnego. Płaekit dno j&mJ o 4redn1oJ ponad 80 oa b7ło wy

ło6ont d~łymi, bardao tilnit pratpalon,mi fragmentami naoay~ . le

śęo;yml mit~toami w ~ładsie waratwowJ•• W'rdd etorup wykładki na

t~ationo na po~edynoae, drobne koetki l~dakie. Zardwno kone;yeten-
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oja i zabarwienie piaek~ calca ponitej ceramicznłj · wykładki, jak 

i etan ekor~p /ich apieocenie w jednolitą niekie4y płaesoayznę, 

zeszklenie domi eszki, najeilniejeae przepalenie f'retwy naj~ył

ezej/ dowodsą, 'te w jamie ~trsymywana była pierw,tnie, przed aa

inet$lowan1em w niej gro b~, wybitnie wysoka temp~r,atu.ra. Obecno'6 

koetek między fragmentami ceramiki euaer~je, te w jamie do,Q.nano 

ciałopalenia. Je,li powyteze przypuazczenie jest ełuazne, to od

notow~jemJ niezwykle rzadkie odkrycie miejeoa kr~macji zwłok. 

Z prseprowadzonego na miejsc~ wywiad~ wynika, te centram 

omentarzyska znajd~je się na sąsiedniej parceli /nr 7/, gdsie od 

kilk~dsieei,ci~ lat natrafiano na groby. Akt~lnie ekeplorow&nJ 

tere~ jest sapewne sachodnio-poł~dniową peryferię cmentarzJska• 

Parcela nr 7 jest obecnie obsiana zbotem ost.Jm. Jej badania na

latałoby prseprowadzi6 w s ierpni~ l~b wrseśni~ 1969 r. 

WIELICZKA., pow, Kraków M~eam t~p Krakowekich 

WielicSka 

Badania prowadził agr Kazimiera Reg~ła. ~inaneowało 

K~eum ~p Krakowekich w Wieliosoe. Druai sezon ba-

4&6. Osada z okres~ p6tnolate~sk1ego 1 wczesnego 

okYeau wpłJwów rZ)mskich 1 wczesnego 'Yedniowiecza. 

Badania były kontynuacją wykopalisk z 1967 r. Głównym obsza

rem eksploatacyjnym była północno--wschodnia część osady. Rozkopa-
2 no przeetrz~ o łącsnej powierzchni 1;0 m • Pod przemieszaną zie-

mią, zawierającą obok aatetiał~ nowotytn~go t aktt ceramikę s młod

szej fazy wczesnego średniowiecza /XII-XIII w. l, wystąpiła na głęb. 

80-100 cm od powierzchni, waratwa kulturowa z materiałem p6jnola-
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teńekim i wozeenorzymskim. Zawiera ona dute ilości różnorodnej 

ceramiki, którą można podzieli6 na cztery grupya 

l. ceramikę celtycką malowaną, 2. ceramikę grafitową, 

3· ceramikę oienko,oienną /wazy , ozary,misy/, 4. ceramikę 

grubościenną /naczynia zasobowe i donicowate kultury puohow

skieJ/. 

W warstwie tej znaleziono też osełki i kamienie żarnowe z piaskow

ca, przedmioty metalowe /fragm.pilnika, nót, owalna sprsąozka że

lazna/, naczynia saklane /uszkodzona mała czarka z cylindrycznym 

brzegiem 1 lekko zaokrąglonym brzuścem, zachowany fragmentaryoz

nie pucharek/ oraz dwustożkowy przęślik gliniany. Na głęb. 150 cm 

odkryto wkopane w calec palenisko, 11 jam i dwa prostokątne •row-

ki". 

Palenisko owalne o śred.90 om posiadało głęb. 29 om i zawie

rało obok polepy, kamieni i węgli drzewnych także kości zwierząt 

domowych. 

Jamy miały przeważnie kształt prostokątny lub owalny i były 

śladami po ełupaoh poza jedną o średn. 170 om, epełniająoę funk

cję jamy zasobowej lub odpadowej. Ciekawym odkryciem były dwa pro

stokątne obiekty nazwane "rowkami" wypełnione fragMentami cerami

ki m.i. grafitowej. W jednym z •rowków" zauważono zwęglone szcząt

ki drewnianej beleczki. Ponieważ nie odsłonięto jeezcae całości 

obiektów /dotychczasowa dł.l50 ca, szer .40 om, g~ęb.26 om/ nie 

można dokładnie uetalió ich funkcji. 

Bardzo bogata baza materiałowa wyznacza względnie miarodajna 

datę użytkowania osady, zamykając ją w latach około 100 r. p.n.e. 

~ o około 100 ~. n.e. 
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OKRES 

~Pł Y W O W R Z Y M S K I C B 

BARYCZ , pow. Kraków 

BIELICE, pow . Niemodlin 

Stano"ieko 3. 4 

patrz okres neolitu 

'Muzeum Slęeka 

Opolekiego w Opolu 

Badania prowacz~ł mgr Jarosław Radkiewicz . 

Finansowało ~uzeum Sląska Opolskiego w Opolu. 

Pierwszy sezon badań . Osada i cmentarzysko z 

okresu wpływów rzymskich /II I - IV w./, osa

da wczeano~redniowieczna. 

Stanowisko 3 
Osada z~lega na niewielkim ~zniesieniu nad dawnym terenem 

zalewowym Nysy Kłodzkiej, "znajdującym się w odległo~ci 300 m w 

kierunku północnym od wsi Bi~lice. Badania p9zwoliły na dokład

ne zlokalizowanie i ustalenie typu oraz chronologii stanowiska. 

Na obs zarze charakteryzuj~cym się występowaniem na powierzchni 

fragmentów ceramicznych, założono ciąg wykopów sondażowych . w 

k~órych stwierdzono występowenie warstwy kulturowej o· niewiel

kle j mięższo~ci oraz małych plam nie zawierających materiału 

za bytkowego. Znacznie ciekawsze wyniki dał wykop w południowej 
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części stanowiska, gdzie natrafiono na proetokatD4 jamę zale

gającą na osi wschód zachód, o długości 460 cm i szerokości 

280 cm, zawierającą w wypałnisku czarną ziemię przemieszaną 

ze spalenizną i skupisko popiołu w czę~ci zachodniej. Przy 

wętezych krawędziach natrafiono na trzy ślady po słupach, ko

liste, posiadające średnicę w granicach 30 - 40 cm. Głęboko~6 

ich była o 60 - 80 cm nitsza nit spąg jamy. We wnętrzu j~, 

którą motna interpretowa6 jako obiekt mieszkalny znaleziono 

dutę iloś6 ułamków ceramicznych, m.in. toczonych, charaktery

stycznych dla końcowej fazy okresu wpływów rzymskich. 

Stanowieko 4 

Prace wykopaliskowe prowadzone na stanowieku 4, miały na 

celu rozpoznanie typu i chronologii obiektu polotonego na wznie

sieniu, nad terenem zalewowym Nysy Kłodzkiej w odległości ca 

1,5 km w kierunku północno zachodnim od wsi Bielice. 

W wyniku dotychcza&owych prac odkryto cmentarzysko z okre

su wpływów rzymskich oraz mocno zniszczoną osadę z wc zesnego 

średniowiecza. Z cmentarzyska rzymskiego odkryto jedynie dwa 

grobył jeden składał się z uszkodzonego naczynia z ostrym zało

mem, wypełnionego przepalonym materiałem kostnymi drugi nato

miast, posiadał rozrzucone na większej przestrzeni wypoeatenie 

w postaci telaznego okuoia z nitami, wieiorka wiaderkowatego, 

małej miseczki, kilku fragmentów przepalonych skorup •s1r ka• 

oraz drobne przepalone kości. 

Na cmentarzysko nawarstwiała się osada wczesnośredniowiecz

na, która została niemal doszczętnie zniszczona przez wybiera

nie ziemi na wały przeciwpowodziowe nad Nysę Kłodzką. jak i 

przez pótniejszę głęboką orkę. Nieliczne fragmenty wykopów poz

woliły na uchwycenie niezwykle cienkiej warstwy kulturowej. Ma

teriał zabytkowy etanowiły jedynie fragmenty naczy6 glinianych. 
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Wstępnie, cmentarzysko motna datowa6 na III- IV w. n.e., 

oeadę natomiast na końcową ~azę wczesnego średniowiecza. 

BNIN, /okolice/ 

pow. Srem 

BORKI, pow. Opole 

patrz epoka bręs~ 

Zakład Archeologii Slęska 

IBKM PAN we Wrocławi~ 

Badania prowadził dr Grzegorz Domańaki. linaneo 

wał linoM PAN we Wrocławiu. Pierwszy sezon ba~ań. 

Osa~a z okresu wpływów rzymskich . 

Badania miały charakter r ozpoznawczych prac wykopaliskowych. 

Stano~leko polotone jest na cyplu wysokiej teraey ~ widłach 

Odry i ~chodzącej do niej Ma~ej Panwi, w odległości około 0,8 km 

na północ od ujścia. Slady starorzecza u podnó~a teraey wskazuję, 

te pierwotnie stanowieko to letało bezpośrednio nad l"ałę Panwię. 

Badania rozpoczęto od załoten1a dwu ro~ów eondatowycb. W 

jednym z niob odkryto trzy jamy . Dwie pierwe~e jamy o średnicach 

około 1,15 m i wypełniskach zawierających d~tą ilo~6 miału z węg

li drzewnych posiadały bardzo ubogi materiał kult~owy , składa

jący się jedynie z kilku drobnych niecbarakteryetyoznyoh ułamków 

c~ramiki. Trzecia jama o niereg~larnym kształcie, zblitonym do 

wydł~onego prostokąta, o wymiarach 3 x 10,2 m i pofałdowanym 

dnie, o maksymalnej głębokości 65 cm, zawierała bardzo bogaty ma

teriał kult~owy. Wśrd~ licznego materiału ceramicznego odkryto 

między innymi ałamki d~ych naczyń zasobowych z wylotonym na 
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zewnątrz szerokim brzegiem, ułamki tzw. ceramiki siwej i ręcznie 

lepionej oraz zapinkę żelazną z podwiniętą nóżką, o konstrukcji 

kuszowatej zbliżoną kształtem do typu 162 Almgrena. W wypełnie

ku jamy, szczególnie w jej wschodnim i zachodnim końcu, odkryto 

skupiska przepalonej gliny z odciekami belek. To odkrycie pozwa

la przypuszczaó, te obiekt ten posiadał ściany z belek. To z ko

lei skłania do przypuszczenia, te odkryty obiekt mógł być pier

wotnie budynkiem wybudowanym w konstrukcji zrębowej. Zapinkę 1 

materiał ceramiczny można datować łącznie na koniec III i pier

wszą połowę IV wieku. 

CECELE, pow . Siemiatycze Konserwator Zabytków 

Archeologicznych 

w Białymstoku 

Badania prowadził mgr Jan Jaskanis. Pinansował 

WXZ w Białymstoku. Trzeci sezon badaó. Cmenta

rzyoko z okreeu wpływów rzymskich. 

Badania miały charakter ratowniczy. Tegoroczna eksploracja 

objęła czę~6 północno-zachodnią 1 część wschodnią cmentarzyeka, 

ujawniając zasięg występowania grobów w tych kier~ach. Na po

wierzóbni oa 1350 m2 odkryto 160 grobów płaskich i wyeksplorowa

no 2 kurhany . 4% grobów zawierało ciałopalne pochówki bezpopiel

nicowe. Mie~ciły się one w owalnych i kolistych jamach 'rednioy 

od ok. 0 , 5 do ok. 1 m, głęb. do 0,6 m. W podobnych jamach wystą

piło kilka pochówków popielnicowych. Równie nieliczne były po

chówki szkieletowe /3% odkrytych w br./! 'które odsłonięto w ~o

bach płaskich i szczątkowo zachowane w grobach kurhanowych. 
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Szkielety letały w pozycji wyprostowanej na plecach, zorientowa

ne czaszkami na północ. Groby z rótnymi forma.mi pochówków nie 

tworzyły wyodrębniających eię skupisk lecz występowały w prze

mieszaniu. W świetle całości uzyskanych materiałów wydaje eię 

jednak, te pochówki szkieletowe były częeteze w środkowej, wcze

'niejezej partii omentarzyska /pierwsza poł. III w./ i w zachod

niej nieco pó~niejezej /III/IV w./, natomiast w części wachodniej 

- najpó~niejezej /IV/V - V w./ nie występowały. 

Groby kurhanowe zachowały eię szczątkowo. Ujawniły one kon

strukcje charakteryetyczne dla kurhanów typu "rostołckiego" - z 

dutymi nasypami kamienno-ziemnymi średnicy ponad 15 m. Jamy gro

bowe usytuowane pod środkowymi partiami nasypów uszkodzone zosta

ły wkopami rabunkowymi. 

Więkezośó pochówków miała wyposatenie /83~/. Znaczna ich 

liczba zawierała jednak tylko ułamki ceramiki. Do najczęściej 

spotykanych elementów wyposatenia naletały grzebienie zachowane 

we fragmentach /27% pochówków/, zapinki /21%/, paciorki szklane 

/16%/. Znajdowano te t szpile,, sprzączki, okucia paea, przęśliki. 

W trzech zespołach stwierdzono ułamki naczyń szklanych. 

Badania z 1968 r. przyniosły materiał pochodzący z półnego 

okresu rzymskiego 1 początku okresu wędrówek ludów. Pod względem 

kul turowym wykazuje on cechy kul tury wenedzkiej z terenu Mazowsza 

i wachodniego Pomorza. 

OE~IA, pow. Cbojna 

r.HODENICE, pow. Bochnia 

patrz okres halsztacki 

i średniowiecza 

patrz okres neolitu 
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CZARBOCIN, pow. Łódt Muzeum Archeologiczne 

i Etnogra~iczne w łodzi 

Badania prowadziła mgr Eleonora Kaszewska. 

Fina.nsował WK~ w łodzi . Drugi sezon badań. 

Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich. 

Prace prowadzone w okresie od 14.VIII do 30.VIII miały cha

rakter ratowniczy. Cmentarzys.ko płożone jest ~a terenie pia~nicy, 

skad okoliczni mieszkańcy bio~ą piasek na budowę. Piaśnica ta 

jest częścią zalesionych wydm i znajduje się po prawej stronie 

drogi z Czrunocina do Tychowa, w odległo~ci ok. 0 ,5 km od Tychowa. 

Jest to cmentarzysko ciałopalne grupy przeworaklej kultury wene

dzkie j . Wszystkie dotychczas odkryte groby były ciałopalnymi po

chówkami popielnicowymi , z których większo~6 była obeypRna reszt

kami stosu. Na podstawie obserwacji ustalono, że cmentarzysko po

łożone było na piaszczystym wzgórzu, obecnie całkowicie zniwelo

wanym. Według relacji mieszkańców okolicznych wsi, znajdywano tam 

liczne zabytki w okresie międzywojennym. Tegorocznymi badaniami 

objęto resztę piaśnioy oraz teren zalesiony w jej bezpo~rednim 

sąsiedztwie . Zbadano przestrzeń o powierzchni 6 arów, odkrywając 

luźne zabytki z grobów zniszczonych oraz dobrze zachowany grób, 

lezący poza obrębem pia~nicy. Odkryte zabytki potwierdzają doty cb . 

c~asową chronologię tego stanowiska . Umbo z tępym kolcem. imacz 

z t:rapezowatymi końcami 1 Z'lpin.ka z podwiniętą nóżką oraz zabyt

ki ?. badali. w· z.e~niejazycb pozwalają datowa6 omawianE.> cmentarzya·ko 

''"~ H - III w.n . e. 
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DIBSKA KUZNIA, pow. Opole Konserwator .~abytków 

Aroheologioinych w Opol~ 

Badania prowadziła mgr Gertr~da Martyniak. 

linansowal WXZ w Opol~. Pierwszy eezon ba

dań. Cmentarzysko z okres~ wpływów rzym~kich. 

W dniach od 26.VIII- 12.IX. 19E8 roku podjęto badania na 

ak~tek przypadkowego odkrycia przez ~czniów fragmentów cerami

ki i spalonej ko,ci na terenie piaskowni w Dębskiej KuJni. Sta

nowieko le~y przy drodze polnej w odległo~ci około 2}0 m od 

ezoey Dębaka KuAnia - D~bie. Badaniami objęto pas powierzchni o ---........ ~ 

azeroko~oi ' metrów i dł~gośoi około 50 metrów bieg~oy wzdł~t 

zachodniego profil~ piaskowni. Sprawdzono tet wszystkie profile 

piaskowni oraz zało~ono mały wykop /około 5 m2/ przy poł~dnio

wym profilu, gdzie znajdowało się palenieko zniszczone oz,,oio

wo podozae zbierania piask~ . Ogółem odkryto 28 obiektów , w tya 

24 jamy o niewyja4nionej jeszcze funkcji, 4 groby oraz wspomnia

ne jut pąlenieko. Ja.my miały różne· rozmiary od 10 om do ponad 

1 m długości. Większośó z nich nie posiada zabytków a jedynie 

ślady popioł~ i węgielki drzewne. W kilk~ znaleziono fragmenty 

ceramiki lub spalone ko~ci. 

W wyni ku prac zabezpieczony został odcinek, gdzie w naj

bliższym c.a s ie przewidywana jest dalsza eksploatacja piasku. 

DOBROPOLE, pow. Kamień Pomorski patrz wczesne ~redniowie-

c ze 

' 
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Stanowieko 1 , 2 
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Katedra Archeologii Polski 

Uniwersytet~ Jagiellońskiego 

w Krakowie 

Badania prowadził mgr Piotr Kaczanowski. 

Finansował U.J. Pierwszy sezon badań. 

Cmentarzysko z pó~nego okres~ wpływów 

rzymskich, osada z okres~ halsztaokleco /1/ 

/kult~a łu%ycka/ i wczesnego ~redniowiecza. 

Stanowieko 1 w Drochlinie położone jest na zalesionej 

wydmie, w~ród podmokłych łąk, na NE od wsi, około 800 m od 

ostatnich zabudowaa. Zostało ono zweryfikowane w czasie badań 

powierzchniowych prowadzonych przez Pracownię Archeologict:no

Konserwatorską PKZ w Krakowie w kwietniu br. Znaleziono wów

czas oprócz licznego lu~nego materiał~ ceramicznego jeden grób 

popielnicowy z okresu wpływów rzymskich. 

~ czasie wykopallek w sierpniu 1 wrze~niu br. przebadano 

obszar 3 arów . Natrafiono na 30 obiektówa 4 z nich to ciałopal

ne groby jamowe z pó~nego okres~ wpływów rzymskich /obiekty nr 

3, 4, 6 i 23/ , pozostałe - to jamy osadowe kultury łużyckiej. 

Na uwagę zasługuje gró~ 3, w którym znaleziono oprócz licznych 

ułamków ceramiki, f ragment stopionej zapinki srebrnej, . żelazne 

z(lpinki z podwiniętą nóżką, liczne stopy szkła, przę~liki gli-, 
nia.ne, żelazne wieiorki wiaderkowa te, f ragmenty grzebieni koś

oianyoh, epr~ączki żelazne. W wykopach natrafiono na dużą iloś6 

mat~riałów z okresu pótnorzymskiego, w tym na wiele przedmiotów 

żelaznych i brązowych , stopów szkła, przę~lików. Obiekty kultu

ry łużyckiej to w większości jamy o charakterze zasobowym. 

Oprócz nich 2 obiekty można ~nterpretows6 jako jamy mieszkalne, , 

L_ ________________________________________ __ ___ 
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jedna z niob miała palenisko. 

Stanowieko 2. Usytuowane w poł~dniowej czę~ci wyday. oko

lo 400 - 500 m na S! od etan. 1. Y obrębie kilk~ wykopów eon

datowych • . ~yt~owanyoh na skraj~ wydmy. natrafiono na liczny 

materiał oeadoWJ kult~ łutyoklej oraz na stdsankowo znacznie 

mniej liczne ułamki ceramiki wozeano~redniowiecznej. Y poblił~ 

wykopów znaleciono telazny grot oszczep~, zapewne wczesnośred

niowieczny. 

DZIARROW. pow. Grójec 

Stanowieko 1 

Zakład Epoki Metali 

IHKM PAR 

Badania prowadził dr Krzysztof Dębrowski. 

Finansował IBIK PAN. Eierwszy .sezon badań . 

Osada z okres~ wpływów rzymskich . 

Badania wykopaliskowe przeprowadzono w okresie od 22.VI do 

11.VII.1968 r •• na stanowisk~ 1 połotonym na łękach wsi Dziar

nów. w odległości ok. 500 m na N od młyna . Stanowisko to zosta

ło zniszczone w ok. 75~ przez wybieranie piask~ . Zajmowało ono 

centralną partię piaszczystego wzniesienia. letęcego akt~lnie 

na lewym brzeg~ rzeki Mogilanki. Różnica poziom~ pomiędzy doli

ną rzeki a zachowaną kulminację tego wzniesienia wynosi 5·5 m. 

Wzniesienie otoczone jest podmokłymi łąkami. 

Przebadano łącznie 162.5 m2 stwierdzając w miejscach. gdzie 

występ~je warstwa kult~rowa. n~stępujący układ stratygraficznya 

1/ darń - 0.20 mł 2/ szaro-brązowa warstwa kulturowa - 0 .20 m 

- 0 ,70 mł 3/ tółty piasek calcowy. Odkryto 1 wyeksplorowano 1 

budynek o wymiarach ~ x 4, 5 m. o miąższości wype~nieka 1 m. za-



;·:icrajncy zn·•c?.ną i lo ić frn rncntów naczyi1 r e cznir. lepionych , 

trzy przę·~lil:l ~linione , ol-ruchy polepy oraz ko.!ci zwiflr?.ęce . 

0b iP.kt ten dotowano na III 1v , n, e , Częściowo odałoniętr ślady 

dwóch da l nzych budynków , tr?.P.Ch ,;om. ora7. dwa pa leniska bez 

kona trukcj i kamiennych . ·,y jndnym z pa lenisk /nr 2/ odl-rvto 

monetę S tanisława Au usta poniatowakiego z 17E9 r, 

likład budynków w powiązaniu z ukształtovtaniem terenu zdaje 

się su"'e rowa ć ciasną , rzQdową zabudowę osady. CzQściowo przeba

done budynki oraz jamy pochNlzą ja k się wydaje ró1·mież z III w, 

n.e . nntomi.,st nalenisko odnie~ć należy do okresu nowożytnego . 

z war•ttlty kul turowej poza fra ·~mentami naczyń oraz kości uzyska

no również dobrze zachowane szydło żelazne. Radania atanowiska l 

w Dziarnowie wiążąc się ściśle z problematyką prac w Otalążce, 

zasłu~uje na kontynuację . 

07lER7.łŻNIA, pow, Płońsk 

Stanowisko 2 

Konserwator Zabytków Archeo

logicznych woj . warszawskiego 

~~zeum Mazowieckie w Płocku 

Badania prowadziła mer Irena Krzyszczuk. Finansował 

WKZ w Warszawie, .Piąty sezon badań . Cmentarzysko z 

okres~ p6fftolate6sk1e&o 1 wczesnego okres~ wpłJ

w6w rZJmakiah 1 osada wazeano4re4niowieaBDA. 

Stanowieko 2 w Dzierzqżni położone jest na niewielkim piasz

czystym wyniesieniu no prawym ;brzegu Płonki. ~~ad cmentarzyskiem 

z okresu p6źnolateńsko~raymski~Ko\ znejduje się silnie prze~yta 

wczesnośredniowieczna warstwa osadnicza , w której nie motna wy

r6żnić obiektów ZP względu na tl'lorzenie się tam torfu i rudy dar-
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n iowej . 

W br. odkryto 18 grobów i 9 słupów-stel. G~oby podobne b~ZJ 

do poprzednio odkrytych ohociał w więkazo6oi znacznie ubotej WJ

poaatone w oeraaikt• Przedmioty telazne były niezbyt liczne i sil

nie skorodowane. Wystąpił)' dw~ nowe elementy sabytkowea przepalo

ny grzebieó ko6oiany s ornamentem linearnym pójnolatańakia /grób 

108/, tragaanty aiwej oe~amiki celtyckiej /grób 107 a/. Ba prse

kopanya obasarze ałupy występowały blitej aiebie nił poprze~io, 

ozaeea dwa w poblitu jednego grobu. były teł znaczni~ mnieja.,oh . . 
rozmiarów nit w latach ubiegłych. Słup 14/68, w którego obudowie 

był kami.eó tamowy /onarty na tym atanowietui, nie zawierał 'la
dów drewna. Wypełniona kaaieniaai jaaa ałupa 16/68 wyłotona była 

paeii&IDi kory. 

Ba podetawie dotychczasowych badań /odkryto 124 groby/ WJrół

ni6 aotna 4 fazy utytkowania cmentarzyska. 

I.okree lateóaki - reprezentowany przez groby w postaci obasernyoh 

jam zawierajęcyoh dute ułamki ceramiki typu kloszowego, węgla i 

dute fragmenty kości. 

II·okrea pójnolateńeki - reprezentowany przez groby popielnicowe 

lub jamowe ~ typowę ceramikę o facetowanyoh krawtdziaoh. ze epo

radyoznie wyat,pujęcya1 przedmiotami metalowymi. 

III.okree wązeenorzymeki - groby z poje4y6csy•i tragaentaai cera-

miki z 4\łtę 1lo6ci4 węgli i ko6oi. 

IV.grób p~jnorzymaki w kłodzie dębowej. 

Kuzeum tup Jrrakowekioh 

w Wieliczce 

Badania prowadził mgr Xazimierz keguła. linansowało 
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Muze~ Zup Krakowskich w Wieliczce. 'Oeada z pó•nego 

okresu wpływów rzymskich. alady neolitu. 

W okresie od 7.VIII do 7.IX przebadano powierzchnię 350 2 m • 

Pod powłoką h~usu wystąpiła warstwa kulturowa grub.40· om, zawie

rająca znaczne ilości różnorodnego materiału z okresu pó,norzym

ekiego a także neolitu. Do ciekawych zabytków zaliczy6 należy: 

fragmenty grubościennych naczyń zasobowych z krezą i cienkościen

nych toczonych na kole, żelazne radło skrzydełkowe, nóż żelazn:, 

rozcieracz kamiennt. osełkę z piaskowca ora~ przęślik gliniany. 

Materiał ten występował wspólnie z ceramiką kultury promienietej 

z oha.rakterystycznymi naczyniami zdobionymi ornamentem "gwia•

dzietym•, zaopatrzonych niekiedy w ucha "rótkowe"• lapotkano tak

że na narzędzia, odłupki i rdzenie wykonane z surowca jurajskie

go oraz obsydianu. Na głęb. 50 om ukazały się zarysy trapezowatej 

chaty, skupiska ceramiki i jamy zasobowej/?/. Chata o wym.2,20 x 

2,80 m była do głęb. 56 cm mieszkalnym obiektem z okresu p6•no

rzymski~go wkopanym w jamę mieszkalną kultury ceramiki promieni

etej /śred.2,20 m/. W profilu posiadała trapezowaty kształt a 

płaskie jej dno wypłycało się na 208 cm. Z wypełniska jamy pocho

dzi dużo polepy z odciekami zboża, mały prz,ślik glini8DJ oraz ce

ramika obmazywana miotełką. W pobliżu napotkano na otwarte pale

nisko wypełnione całkowicie skorupami i dużymi kamieniami oraz 

płytką jamę, w której stwierdzono obok ceramiki ciężarek tkacki, 

należące również do kultury ceramiki promienistej. Ponadto odkry

to w tym roku 75 śladów po słupach i bruk kami enny z okresu pó•-

norzymskiego. 

Badane stanowisko ujawniło obok osady ~atowanej na III-IV w.n 

istnienie osadnictwa kultury ceramiki promienistej, będące najda

lej wysuniętym ne południe przyczółkiem tej kultury. 
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GŁłBINOW, po~. Nyea Muzeum ~ Byeie 

Badania pro~adził mgr Wacła~ Romińeki. ~inaneował 

WKZ ~ Opolu. Pierwe~ ee~on badaó. Osada z okresu 

~pływów rzymskich. 

Stano~ieko zostało odkryte w kwietniu 1968 r. podczae inspek

cji etano~iek arćheologicznych powiatu nyskiego . Jest ono połoto

ne na terenie czynnej piaeko~ni na południe od ezoey z Jędrzycbo

wa do Goświnowic i na północny zachód od kulminacji 220 m n.p.m. 

Badania miały na celu eksplorację obiektów osadniczych odsłonię

tych podczas mechanicznej ekeplo~tacji piasku oraz określenie za

sięgu stanowieka i atopnia jego zniszczenia. 

W trakcie badań ~yekeploro~ano silnie zniszczoną jamę o cha

rakte.·ze gospodarczym i palenisko składające się z przepalonych 

kamieni oraz całotono 4 wykopy eondatowe o łącznej powierzchni 

70 a2 , usytuowane na południe i na wechód od piaskowni. 

W wykopie załoto~~m od wechodu odsłonięto fragment chaty o 

konstrukcji słupowej oraz kilkanaście jam poełupowych. Pragmenta

ryczuośó odkrycia nie pozwala na odtworzenie w chwili obeonej wy-

glądu i wymiarów budowli. 

W wykopie południowym odkxyto dute skupteko polepy z negaty-

~ami konetr~cji drewnianych. Dwa wykopy eondatowe ~ytuowane na 

południowy wschód od piaskowni nie dostarczyły tadnego materiału 

archeologicznego. W odkrytych obiektach znaleziono ceramikę ręcznie 

lepioną. fragmenty naczyń zasobowych z taśmowatymi brzegami. frag

menty ceramiki tzw. siwe j, kamień ternowy ~e fragmentach, dutą 

ilo66 polepy i nieco kości zwięrzęcych. 

Na podetawie uzyskanych materiałów odkrytą osadę motna wetę

pnie datowaó na pó'ny okres wpływów rzymskich. Przewiduje eię kon-
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tynuację badań w roku przyszłym. 

INOWROCł,AW - miasto i powiat 

INOWROCŁAW-SZYMBORZE 

patrz wczesne średniowiecze 

Katedra Archeologii Pradziejowej 

i Wczesnośredniowiecznej UAM 

Mu.zeum im.J.Kasprowicza w Ino

wrocławiu 

Badania prowadziła dr Aleksandra Cofta-Broniewska 

/autorka sprawozdania/, mgr J.Dąbrowska i~gr Cz. 

Sikorski. linansował Wojewódzki Zarzę~ Budowy Dróg 

Publicznych w Bydgoszczy. Pierwsz.y sezon badań. 

Cmentarzy,eko z okresu wpływów rzymskich. 

Ratownicze badania podjęto w związku z przebudowę drogi Ło

jewo-Szymborze. Stanowisko Szymb6rze l znajduje się na rozległya 

wzgórzu. wśród podmokłych łąk doliny Noteci. na skraju Szymborza, 

tuż przy granicy Sikorowa i Łojewa. Wschodni stok wzgórza podcho

dzi niemal do cieku wodnego, płynącego z płn. zachodu i wpadają

cego do jeziora Szarlej. Wzgórze należy do bardzo nielicznych 

wzniesień azerokiego pasa rozległej niziny nadnoteokie~.Liczy ono 

30 ha powierzchni i osiąga85m n .p.m., górując nad okolicą docho

dzącą zaledwie do 80 m n.p.m. Stanowieko uległo ogromnemu zniszcze

niu przede wszystkim z powodu wybierania piasku. Znane jest ono z 

literatury i wzmianek archiwalnych jako stanowisko wielokulturowe. 

Przypadkowe odkrycia dotyczyły epoki neolitu i ws~stkich okresów 

epoki zelaza po wczesne ~redniowiecze. Badania pozwoliły stwier-
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dzi6 zniszczenie i n~rabowanie większości grobów oraz silne zakłó

c~nie pierwotnego układu stratygraf icznego i przemieszczenie wie

lu zabytków. 

Na powierzchni ca 600 m2 odkryto 46 grobów, w zdecydowaneJ 

większości pochodzących ze starszego i młodszego okresu rzymskie

go. Na podkre,lenie zasługuje fakt współwystępowania pochówków 

szkieletowych i ciałopalnych. W'ród tych ostatnich przeważały 

groby jamowe. Groby niezniszczone i nieourabowane charakteryzowa

ły eię bogatym wyposażeniem, niezależnie od obrzędu i tormy gro~ 

bu. Z ciekawszych zabytków wymieni6 . należy: brązowe sitko impor

towane , naszyjnik z pAciorków szklanych, złoty pier,cionek, umba, 

groty oszczepów /jeden z rytym ornamentem na tule~ce/, grzebienie 

ko,ciane, imacze tarczy, okucia pochwy miecza, klucze żelazne, 

fibule żelazne i brązowe oraz szereg naczyń. 

Wzgórze etan. Szymborze l jest jut w 75 % zniwelowane. Pozo

etała jedynie, względnie dobrze zachowana, jego partia maobodnia 

oraz mały wycinek stoku płd.wech. Z uwagi na dutą wartoś6 obiektu 

należałoby podją6 w najbliższym sezonie intensywne , eyetematyozne 

prace wykopaliskowe, doprowadzające do całkowitej eksploracji za

chowanych dotąd części cmentarzyska. 

JAOEWO, pow. Inowrocław 

Stanowieko 4 b 

Katedra Archeologii Pradziejo

wej i Wczesnośredniowiecznej UAM 

Muzeum im.J. Kaeprowicza w Ino-

wrocławiu. 

Badan.ia prowadziła dr Aleksandra Cotta-Bronieweka. 

Pinaneowało PPRN w Inbwrocławiu. Pierwszy sezon ba

dań. Osada z okresu wpływów rzymskich. 
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Stanowieko 4b jest jed~ z 20 stanowisk, odkrytych podozae 

badań powierzchniowych na t~renie Jaoewa. Lety ono w centrum wsi 

ok. 500 m od wschodniej graQicy Inowroc~awia i ok. 1,5 km na po

ł~dnie od szosy Inowrocław-~oruó. 

Wykop sondażowy stwierdził istnienie gr~bej warstwy k~tu

rowej, przesyconej d~ą ilo,cią zabytków, świadcaącej o inten

sywnym i dł~otrwałym zamieszkaniu osady w okresie rzymskim. 

W toku badań udało się stwierdzić miejscową obróbkę rogu 1 ko~ci 

oraz b~eztynu. Wyra~nym dowodem prod~oji wyrobów b~eztynowych 

jest zestaw znalezisk: kilka bryłek e~owca, półwytwory oraz d~te. 

ilości odpadów prod~oyjnych, w postaci drobnych etr~tyn bunszty

n~ i licznych, zniszczonych w czasie pracy przedmiotów. Warsztat 

jacewski nastawiony był głównie na wyrób paciorków . W oparciu o 

znaleziska można odtworzy6 cykl produkcyjny. Być mote, spośród 

zabytków żelaznych ~da się wydzielić narzędzia ~żywane do obróbki 

b~sztyn~. Bardzo silna koncentracja znalezisk b~sztynowych w 

jednym miejscu przy z~pełnym ich brak~, względnie m1n1ma1nej 1lo6-

oi. w ~ch partiach wykop~. oraz analiza układ~ stratygraficzne

go, pozwala sądzi6, it natrafiono na mi ejsce samej pracowni. Pa

ciorki b~sztynowe były przedmiotem· wymiany nie tylko lokalnej 

ale 1 dalekosiężnej, o czym mówi znalezienie w pracowni m~szelki 

Ka~i. z nad morza Czarnego, dużego paciorka szklanego z Italii 

oraz fragmentu naczynia terra sigillata. W odległo,ci ok. 10 m 

od warsztatu b~sztyniarskiego odkryto pracownię obróbki rog~ 

i ko,ci. Mieściła się ona w dużej półziemiance , kształt~ owalnego, 

o wymiarach 4,5 I 4 m, w której stwierdzono doś6 d~e skupisko 

fragmentów rog~. odpady s~owca, półwytwory oraz zniszczone przed

mioty. Delikatna, płaska kostka o bogato zdobionej powierzchni 

była prawdopodobnie efektem tej produkcji. W sąsiedztwie ziemian-
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k~ odsłonięto ciekawy obiekt - prawdopodobnie piec, zwieńczony 

glinianą kopułą, w·spartą na dre'!'lnianej konstrukcJi. 1r warstwie 
, 

kW.turowej znaleziono wiele certsmiki /w tym prawie 3 całe na~ 

czynka/, ko,ci zwierzęce, kilka przę,lików i fragmenty przedmio

tów telaznych. W'ród ceramiki są fragmenty naczyń zarówno deli

katnych, re~l.llarnych, o czarnej powierzchni Jak i prymitywniej

szych, brunatnych, o powierzchni chropowatej. 

1r św~etle tesorocznych badań wstępnych nie ulega wątpliwod

~i. it omawiana osada winna zosta6 poddana szerszym, systematycz

nym ba~aniom wykopaliskowym. 1r szczeg6lno,ci nalatałoby wyekeplo-:

rowa6 do końo~, odkrytą .we fragmencie, pracownię obróbki burszty-

nu. 

J.l'IORZE, pow . Wąbrzejno 

Badania prowadził mgr Ryszard Boguwolski. ?inaneo

wał WXZ w Bydgoszczy. ·Cmentarzysko z okresu wpływów 

rzymski oh. 

Cmentarzysko połotone jest .na piaszczystym wzniesieniu, te

ren znajduje się ozę6ciowo pod uprawę, ozędciowo za' pełni rolę 

pia,nicy, w związku z tym stanowisko naratone było na systema

tyczne niszczenie. · 

!egoroczne badania miały obarakter dorywczy, trwały tylko 

12,dni /l-13.YII/a ograniczono się wyłącznie do trzech rowów 
' 

zwiadowczych o szer.l m i dł. 25 m. Szurfy sytuowano w połud-

niowej partii wzniesienia, najblitej miejsca wybierania pias~u. 

w wyniku podjętych prac natrafiono, oprócz do66 dutej ilodci 
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materiałów l~nych , na zaledwie dwa groby jamowe, mocno zniszczo

ne i zniwelowane przez orkę. Uzyskano głównie materiał oeramicz-

_ny, przede wszystkim pó~norzymeki. oraz stosunkowo dutą iloś6 

stopów szkła, kilka małych ułamków zapinek brązowych, fragment 

grzebienia i przęślik gliniany . Na uwagę zasługuje grób szkiele

towy, odkryty przypadkowo na tym cmentarzysku w 1965 r . Wypoea

tony on byłw dwie ostrogi i fibulę brązowę /kuezowatę/. datowaną 

na młodszy podokres rzymski. 

Wstępna analiza materiału zabytkowego pozwala uetali6 chro-

nologię badanego cmentarzyska na III-IV wiek n . e. 

J~DRZEJOW - powiat 

KASZOWO , pow. Milicz 

KIETLOW, pow. Góra Slęeka 

patrz okres paleolitu i mezolitu 

patrz wczesne średniowiecze 

Muzeum Archeologiczne 

we Wrocławiu 

Badania prowadEiła mgr Joanna Domaóeka przy współu

dziale mgr Jadwigi Bukowekie~. Pierwszy s ezon badań . 

Osada z okresu wpływów rzymskich /kultura przeworska/. 

W dniach od 5-1 4 sierpnia 1968 r. przeprowadzono badania 

eondatowe osady, znanej w literaturze mię~zywojennJj jako etano

wieko 1. Znajduje się ono w odległości 220 m na północny-zachód 

od oetutnicb zabudowań Kietlowa. przy drodze polnej prowadzącej 
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na tereny le~ne. 

Załotono 4 wykopy eondatowe, które objęły powierzchnię ok. 

l ara. Odkryto kolistą jamę podymarkową /0,70x0,77 m/ o przekro

ju półkulistym. Przy jamie uchwycono zarysy kilku kołków z obudo

wy dymarki, oraz trzy ślady po strumieniach tutla, rozchodzące 

eię promieniście od jamy. W pobliżu jamy występowała zbita war

stwa przepalonego piasku przemieszana z żutlem. Natrafiono także 

na zarys cha.ty słupowej z układem kilku kamieni wewnątrz. W od

ległości 3,20 m od słupów odkryto niewielką jamę odpadkową z du

tą ilością ceramiki i kości. Natrafiono także na ozę~6 mielerza 

ze znaczną ilością węgli drzewnych, w przekroju pionowym niecko

watego. la stanowisku l stwierdzono występowanie warstwy kultu

rowej o miętezości od 0,02-0,40 m. Ponieważ warstwa kulturowa 

zalega na głębokości od 0,20 m, sięgając warstwy ornej, więkezo86 

jej zawartości została wyorana i występuje w warstwie ornej. Po 

wstępnej analizie należałoby zaliczyó osadę w Kietlowie do pro

dukcyjnych osad kultury przeworeklej z II/III wieku n.e. 

KIETRZ, pow. Głubczyce 

Stanowieko ll 

Konserwator Zabytków Archeo

logicznych w Opolu 

Badania prowadził mgr Piotr Kaczanowski. Finanso

wał WKZ w Opolu. Czwarty sezon badań. Cmentarzysko 

z pójnego okresu wpływów rzymskich. 

W dniach od 13-20 lipca przeprowadzono badania ratownicze 

na stanowieku 11. Leży ono na terenie cegielni nr 2 w Kietrzu 

przy ul. Głubozyckiej. Prace te były kontynuacją badań prowadzo-
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nych od 196~ roku. Przebadano obszar 1,75 ara. W wyniku badań 

zdołano ucb~yci6 południowy zasięg cmentarzyska. Natrafiono je

dynie na nieliczny, drobny materiał ceramiczny z okresu pó,no

rzymskiego, sprzączkę żelazną , stopy szkła i niewiele, bardzo 

drounycb spalonych kości. Zabytki zalegały w warstwie humusu na 

głębokości około 25 - 45 om i były silnie przemieszane z przed

miotami nowożytnymi . 

W związku z uchwyceniem południowej granicy cmentarzyska i 

uprmdnim zniszczeniem jego w części północnej i wachodniej oraz 

przebadaniem w poprzednich latach jego części centralnej i zachod

niej można przyją6, że stanowisko to zostało przebadane w całości. 

KIETRZ, pow . Głubczyce 

KLESZEWO, pow. Pułtusk 

patrz epoka brązu 

Konserwator Zabytków Archeo

logicznych w Warezawie 

Badania prowadził mgr Stefan Woyda. Pinaneował 

WXZ w Warszawie. Piąty sezon badań. Cmentarzyeko 

z okresów: p6~nolateńskiego, wpł)wów rzymskioh, 

~redniowlec~a 1 osad& z epoki br~zu /kult.trzcinieeka/. 

Badania , mające charakter ratowniczy , trwały od 3. VII do 

30. IX. Przebadano powierzchnię 12 arów odkrywając 235 obiektów . 

Wśród nich było 112 grobów ciałopalnych datowanych na II wiek 

p . n.er IV wiek n . e.,~ groby szkieletowe z III-IV wieku n.e . 

i 7 grobów szkieletowych z XII wieku n.e. Pozoetałe 102 obiekty 
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to jamy , w większości bez elementów datujących, które przez ana

logię z nielicznymi jamami datowanymi można wiąza6 z osadnictwem 

epoki brązu - z kulturą trzciniecką. 

Do najciekawszych odkry6 dokonanych w ostatnim sezonie na

leży znalezienie w 4 grobach ciałopalnych - jamowych, datowanych 

na ostatnie dziesieciolecia p.n.e. będj początki n.e., cienko

ściennej ceramiki toczonej, w t ym ceramiki malowanej w białe i 

czerwone pasy oraz ceramiki ornamentowanej stemplem w kształcie 

rozetki. W grobach tych znaleziono sporo stopionego szkła oraz 

liczne łupiny spalonych orzechów laskowych. Również w kilku gro

bach ciałopalnych z III- IV wieku n.e . odkryto ceramikę toczoną, 

a w jedny~, datowanym na IV wiek n . e. importowane naczynie brą

zowe /naczynie bardzo zniszczone w ogniu, prawdopodobnie misa/. 

Groby wczesnośredniowieczne, bez obstawy kam ~ennej, ubogie 

datowane są dobrze na XII w. monetką Władysława I I. 

Ogółem w ciągu 5 sezonów badawczych na przestrzeni 0,5 ha 

odkryto ponad 400 grobów ciałopalnych z II wieku p.n.e. - IV wie-

ku n.e. 

Prawdopodobnie w roku 19f9 cmentarzysko w Kleszowie zostanie 

zbadane w całości. 

KŁOPOTOW, pow. Lubin Legnicki 

KO~~IKI . pow. Busko- Zdrój 

patrz okres halsztacki 

Zakład Badad Polskiego Sred

niowiecza Uniwersytetu Warszaw

skiego i Politechniki Warszaw

skiej. 
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Badania prowadził mgr Wiktor Okrzeja, kons~ltant 

dr Jerzy Pyrgała. Pinaneował WKZ w Kielcach. Siódmy 

sezon badań. Osady otwarte z p~jnego okres~ wpływ'w 

:rquklch. SladJI z e>krasu. halaatackiago 1 ~rednio

w.facsa.. 

Zasadniczym celem badań w b.r. było ~chwycenie północnej i 

wschodniej r~biety osady. Pozostałe granice zostały bowiem okreś

lone w ogólnym zarysie przez badania w poprzednich sezonp.ch. Od

elonięty, sześcio-arowy obszar osady dowiązany do osiągnięteJ w 

latach ~biegłych r~biety, wykazał stopniowe rozrzedzanie warstwy 

ku.lt~owej w kierunkach& północnym i wschodnim at do jej całkowi

tego zanik~. W tej części osady zostały odkryte pojedyńcze jamy 

z doś6 ~bogim inwentarzem r~chomym, o bardzo lujnej lokalizacji 

przestrzennej. Stos~owo większa ich iloś6 wystąpiła w bezpod

rednieJ bliskości centralnej części osady badanej w latach 1959-

1964. W miarę oddalania się prac od centr~ etanowiska w kierun

ku weohodn~, ~biekty stopniowo zanikały. W sumie odkryto i wyeke-

plorewano w tej, peryferyjnej j~t partii osady, 6 niewielkich jam 

pójnorzymskioh z niewielką zawartością materiałQ ceramicznego i 

kostnego, zwiercęcego. Odkryto także kilka nieregu.larnych zagłę

bień z osramiką pójnośredniowieozną i nowożytną. 

Przeprowadzono takte· szereg badań eondatowych na terenie Xo

bylników, w miejscach powierzchniowego występowania ceramiki. Dzię

ki tem~ odkryto, w odległo~ci ok. l km na półnoo od badanego obec

nie stanowiska, nową, rozległą osadę. Jest ona zlokalizowana tak-
, 

te na terenie Xobylników, w części wsi zwanej Xobylniki-~olwark. 

Osada ta zajmuje obszar ca '00 m w~dł~ż krawędzi doliny Nidy i 

ca 100-150 m w głąb od doliny rzecznej. Na terenie osady, w miej• 

sc~ zagęszczenia występ~jącego na powierzchni materiał~ ceramicz-
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nego, otwarto 5 arowych wykopów, w którycb odkryto szereg jam oras 

l b~dynek aieezkalQJ o rozmiarach 4 x 4 a, lekko zagłębiony w 

podłote marglowe. B~dyn•k ten, o konstrukcji słupowej, przedsta

w~ał ei• jako do'6 nieforemny prostokąt o intensywnie c&arnJa wy

pełnieku. Znaleziono w nim sporę 1loś6 ceramiki oraz kości. !akte 

ja.y zawierały głównie materiał ceramiczny, a w nim fragmenty du

łJch nacsJ' zasobowych. Znaleziono takie ułamki ceraalki tsw. 

W kilku jamach wystąpił materiał ł~yoki co '-iadczyłoby o 

wielokult~owej warstwie osadniczej na tya stanowisku. 

W swięzku z odkrJoiem powytezej . osady, dotychczas badsnę 

osad' w ~bylnikach oznaczono jako stanowieko 1, a nowoodkrytą 

jako etanowieko .2- Xobylniki-Polwark. 

XOŁOZU, paw. Płoóek Zakład Polekiego Atlas~ Archeo

logicznego ~ PAW 

Badania prowadził dr Jerzy Pyrgała. linansował 

IHIM PAJ. Pięty sezon. badali. Cmentarzysko 1 o

kresu pSmolat~iqo l wp}JwcSw rZ)IIISkich. 

Badania prowadzono w okresie od 8.YIII. do 7.IX 1968 r. 

Były one kon tynuaoję prac zapoczę~kowanyoh na tYJil stanowieku w 

r. l96~. TegofOOzna kampania wykopaliekowa objęła głównie waoho4-

n1ę parttę obiektu z zadaniem uchwycenia wschodniej, graniczęcej 
2 z osadę, r ubiety cmentarzyska. Ogółem zbadano 850 a • odkrywając 

i eksplorując 54 groby ciałopalne lateósko-rzymskie, częś6 kręgu 

kamiennego oraz kilka jam osadniczych z okresu wpływów rzymskich. 
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Wśród grobów ciałopalny~h odkryto stosunkowo liczne jamowe 

groby pó~nolateńskie dośó bogato wyposażone w dary grobowe. Wśród 

grobów wczesnorzymskich wyróżnia się w~ększy nit w dotychczaso

wych badaniach Qdział grobów popielnicowych, przeważnie czystych, 

bez resztek stosu ciałopalnego. W kilkQ przypadkach groby jamowe

były oznaczone kamieniami nagrobnymi. łącznie ilość zbadanych 

grobów w dotychczasowych kampaniach wykopaliskowych za~ka się 

liczbą 418. 

KRAKOW - Zakrzówek 

KRASICZYN, pow. Przemyśl 

KRZANOWICE, pow. Opole 

patrz wczesne śreruliowiecze 

patrz okres nowożytny 

Zakład Archeologii ~ląska 

!RKM PAN we Wrocławiu 

Badania prowadził dr Grzegorz Domański. Pinansował 

IHKM PAN. Pjerwezy sezon badań. Osada z okresu wpły

~ów rzymskich. 

Prace miały charakter rozpoznawczych badań sondażowych. Sta

nowisko znajduje się na krawędzi niskiej terasy Małej Panwi, około 

100 m na północ od środka wsi Kxzanowice. W zachodniej części sta

nowiska , prostopadle do krawędzi terasy, w odległości 50 i 70 m ód 

niej, z.ało żono d.wa rowy sondażowe o szerokości l m, odległe od 

s i ebi e o 30m. We wschodnim rowie odkryto jedynie warstwę kultu

rową o grubości docbodzęc~j do 15 cm, zawierającą dużą iloś6 ułam-
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ków tl.ltla. w eondatLl zachodnim odkryto równiet warstwę kl.lltl.lrową 

o gr11bo,ci 15-17 cm, zawierającą bogaty materiał beramiozny. Pod 

warstwą kl.lltl.lrową, na powierzchni calca, odkryto zarys jamy •. W 

miejsol.l tym poszerzono wykop do wymiarów 3x5.5 m,odkrywając czę~6 

następnej jamy. Pierwsza jama. nieregl.llarnego kształt11 zblitona 

dO OW81Ll O 'rednicaoh 2,5 X 4o9 m i głęb. do 50 om, zawierał~ 

w. ciemnopopielatym wypełniskl.l dl.ltą ilo'6 11łamk6w polepy z odois

kami belek, ułamki tl.ltla 1, bogaty materiał ceramiczny. Dr11ga jama 

sięgająca do głęb. 60 cm. wyeksplorowana częściowo, w dolnej częś

ci wypełniona miałem z węgli drzewnych, zawierała jedynie kilka 

drobnych ułamków ceramiki. Wśród odkrytej ceramiki znajd11ją się 

fragmenty dl.ltych naczyń zasobowych z wylotonym na zewnątrz szero

kim kołnierzem, znaczny procent stanowią ułamki tzw. ceramiki si

wej •. Ba podetawie wstępnej analizy materiałl.l motna datowaó odkry

ty fragment osady na IV wiek. 

lltZHC'I, pow. Namysłów Konserwator Zabytków Archeo

logicznych w Opolu. 

Badania prowadził dr Grzegorz Domańaki przy współ

udziale mgr Sylwii W11szkan. Pinansował WXZ w Opoll.l. 

Pierwszy sezon badań. Osada z okres11 wpływów rz~skich. 

Stanowisko, odkryte~ czasie badań powierzchniowych, znajdLl

j& się na polach PGR Krzyków, polotone na łagodnym zbocz11 doliny 

Wi.dawy w odległości 100-150 m od jej koryta. w rozwidleniłl dróg 

ze Smogorzowa do Objazdy z Xrzykowa. Stwierdzono na pow.ierzohni 

pola skupiska ceram~ki, polepy i węgli drzewnych wyoranych z o-
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biekt6w nieruchomych. Wobec poważnego zagrożenia osady przez eto

sowanie głębokiej orki przeprowadzono natychmiast wstępne badania 

rozpoznawczo - ratownioze .w dniach od 10.-19.VI 1968 roku. 

Wykop o powierzchni 17 m2 usytuowano w mi ejecu najbardziej za

grożonym we v. 10dniej części stanowiska, gdzie zarówno na powierz

chni jak i w warstwie ornej odkryto dużą ilość materiału ceramicz

nego i polepy, co wskazywało na silne uszkodzenie znajdującego 

się pod warstwą orną obiektu. Na poziomie calca odkryto ślad bli

żej nieokreślonej jamy w postaci płytkiego nieregularnego zagłę

bienia, zalegającego do głęb. 10 cm. Ciemnopopielate , partiami 

czarne, wypałnisko te3 jamy w części środkowej zawierało skupisko 

dużych ułamków polepy, byó może ślad po palenisku, na co wskazywa

łyby znalezione w pobliżu drobne węgle drzewne . 

Odkryty zarówno na powierzchni osady, w warstwie ornej oraz w ja

mie jednorodny materiał wyłącznie ceramiczny składający się w blis

ko połowie z cerami ki tzw. siwej pozwala wstępnie datować tę osa

dę w przybliżeniu na IV wiek n.e. 

Stopień zagrożenia stanowieka wskazuje na konieczność prze

prowadzenia tu w jak najbliższym czasie badań wykopellP~owych w. 

szerszym zasięgu. 

KS!łZEK , pow. Kłodzko patrz okres halsztacki 

LESKO - stadion aportowy Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 

Badania prowadziły mgr mgr Anna Szałapata /autorka 

sprawozdania/ i Maria Zielińska. Pinansowa~o Muzeum 

Okręgowe w Rzeszowie. Drugi sezon badań. Osada z 
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Ll~ĄNOWA - powiat 

LUBIES?.EWO, pow. Gryflee 

Stanowisko 2 b , l 

patrz wczesne ~redniowieoze 

Muzeum P omorza Zachodniego 

w Szczecinie 

Badania prowadził mgr Ryszard Wałąg!<>'łi!cz . Finansowa

ło r.pz w Szczecin! e. Pię ty sezon t lań . Cmentarzyako 

z o~resu lataóskiogo 1 wpły~ów rzy~kieh 1 osada 

z okr esu w~d rówek ludów . 

Badania są kontyn'' tc ją badań zainicjowanyc h w 19f4 r. w oko

l1 C' dnmn iemanej siedziby "dynastycznych" naczE>ln1k~w plemi ennych 

." nlrrpele rzymak1m. Obok wykopalisk prowadzi się oystelll8lyczną 

penetrację terenowq, maJącą na celu ~jawnienie 1 wy typowanie dal

szych obiektów kompleks~ osadniczego . 

Stanow~~· o 2 b - osada z okresu wędrówek l~dów 

UH vowl e rzobnJ 1~ arów o a~łon~ęto d~leze zespoły pot~ierdza-
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jące jednowarstwowy charakter osie~la oraz jego rozplanowanie 

przestrzenne ujawnione dotychczas na przestrzeni 4400 m2• W ~ół

kolu domów słupowych otaczających od północy ·rozległy majdan, od

~ryto dalszy dom nr 6. analogiczny do poprzednich, o wymiarach 

5,5 x 3 , 5 m, usytuowany na osi EES - WWN. Ujawniono te~ dalsze 

dwie półziemianki, podobnie jak ubiegłoroczna, zlokalizowane po

za półkolem domów. Posiadają one zbliżon~ wymiary 5 x 3 m 1 orie

ntację na osi EES - WWN. Wszystkie te budowle mają charakter 

mieszkalny. 

Z urządzeń gospodarczych odkryto 12 palenisk or az zagadkowy 

piec z nieokowatym dnem wylepionym gliną , wypełniony gąbcza~tym 

żwirkiem /pobrano próbki/ i rumowiskiem kopuły glinianej, silnie 

zeszklonej . Wymiary pieca wynoszą 180 x 270 cm i 55 CJII głęb. U

rządzenia te zalegają na krawędziach majdanu. 

Ewenementem j~st odkrycie olbrzymiej budowli słupowej, któ

rą odsłonięto tylko częściowo na przestrzeni 100m2 • Na długości 
20m uchwycony został rząd 15 jam poełupowych oraz mni~regularny 

układ dalszych 25 jam we wnętrzu budowli na powierzchni 20 x 5 m, 

Da1eza jej eksp1oracja nastąpi po całkowitym odsłonięciu. 

Inwentarz ruchomy stanowi ceramika o formach misowatych /na

wiązujących do późnego okresu rzym~kiego/, donicowatych i garnki 

pod względem morfologii przypominające typ Sukow i Dziedzice i 

nawiązujące do form analogicznych za Odrą, podobnie tam tak dato

wanych. Ponadto znaleziońo kabłąk wiaderka , tok i noże ~elazne , 

przęśliki z gli.ny, osełkę1 paciorki. ze szkła i bursztynu oraz· u

l~ek naczynia z zielonkawego szkła , zdobiony łuk~watym wałecz

kiem /typ 190-200 H. J. Eggersa/. 

Prace będą kontynuowane do całkowitego zbadania osady . 

Stanowisko 1 - cmentarzysko z okresu lateńskiego i rzymskiego 

W wyniku zainicjowanych w 1967 r. badań systematycznych, 
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u.wieńczonych odkryciem 57 gztobów, stwierdzono rozpięto~ó omenta

rzyska od ~rodkowego okresu ~ateńskiego do wczesnego okresu rzym

skiego llłącznie. Zwrócono tet uwagę na brak pochówków z pó~nej 

fazy okresu pójnolateńskiego, dopatrując się w nim potwierdzenia 

dotychczasowych obserwacji qdno~nie do cięgło~ci kultury jaetorf

ekiej na Pomorzu, licząc się jednak z motliwoścfą poczynienia ko

rekty w ty~ zakresie z uwagt na istnienie wyra,nej stratygrafii 

poziomej pochówków w Lubieszowie. 

Badania w 1968 r. przyniosły rozstrzygnięcie tego zagadnie

nia. Na przestrzeni 13 rozkopanych arów ~jęwniono dalsze 46 po

chówki. Oprócz grobów z wczesnego okresu rzymskiego w sektorze 

wschodnim. odkryte z"ostały groby z pójnej fazy okres~ pójnolate

ńskiego rozlokowane w sektorze północno-zachodnim. Badania po

twierdziły więc istnienie stratygrafii poziomej : pochówki z ok

resu środkowolateńskiego i wczesnych faz okresu. póinolateńskiego 

grupuję się w zachodnim sektorze. groby z pótnej fazy okresu. 

póinolateńskiego w p6łnocno-zachodn1m , sa' po9h6wk1 z okresu. 

rzymskiego w sektorze wschodnim. Z u.wagi na nieprzerwane u.tytko

wanie cmentarzyska. stanowieko to stanowi wyjątkową wartość poz

nawczą· zarówno w zakresie przemian kulturow~ch, dokonywujęcyoh 

się w progu n . e. na Pomorzu, jak równiet w zakresi e przemian spo

łecznych. Uznać je bowie~ nalety za cmenta.rzyeko rodowe, z którym 

genetycznie eą powiązane . obydwie nekropole kurhanów "księtęoych• 

/stan. 2a i 3/, pochodzące ze stadiów~, i B2 • 

. Wśród ~ochówków pochodzących ze stadiu.m B1 nie stwierdzono 

dotąd importów rzymskich. Wyposażenie ogranicza się do podstawo

wych 1 pospolitych przedmiotów u.żytku. codziennego . Ha uwagę za

sługuje grób 73 zawierający popielnicę zdobioną kółkiem zębatym 

/u.nikat/, 3 zapinki A IV 75 , klamrę do pasa typu Hornbek, notyk 

i przę411k . 
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W zakresie przemian kulturowych obserwuje się wyratny zanik 

cech kultury jastorfskiej w pó,nej : fazie okresu pó,nolateńskiego 

na rzecz kultury oksywskiej. Pozostaje to w zgodzie z dotychcza

sowymi obserwacjami rozwoju kultury jastrofekiej na Pomorzu, 

gdzie wykształciło się jedynie stadium etylietyczne Ripdorf ze 

względu na dominujący wpływ kultury oksywskiej u schyłku okresu 

pótnolateńskiego. 

ŁAXN.ARZ, pow. Brzeziny · 

Stanowieko 1 

Muzeum w Tomaszowie 

Mazowieckim 

Badania prowadził mgr Marcin Gąsior. Finansował 

WXZ w łodzi. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko 

s młodszego okresu wpływów rzymskich /kultura 

wenedzka/. 

Stanowisko 1 położone jest na wysokiej, podłużnej wydmie 

pa lewym brzegu Wolbórki , tuż za pierwszymi zabudowaniami wsi 

Łaknerz. Wy~ma pokryte jest niedawno posadzonym lasem, a jej 

połud~lowy qtok zniszczony wybieraniem piasku, tworzy dosyó 

stromą skarpę. Udało się uchwycić południowo-wschodnią granicę 

zasięgu etanowiska oraz ustalić jego centrum, które przypada 

na kulminsoję wzgórza. W pięciu wykopach o łącznej powierzchni 

131 m2 odkryto 6 grobów jamowych z resztkami stosu 1 5 kolis

tych jam o śred. ok. 50 ~m. których wypełniska tworzyła brunat

no,-czarna war stwa nie zawierająca zabytków, natomiast w żółtym 

piasku obok jam wystąpiły fragmenty ceramiki i spalonych kości. 

Zalegająca poniżej warstwy próchnicy pierwotnej warstwa twiru 

i kamieni utrudniała zaobserwowanie elementów kamiennych obwa

rnv •tli .lr:~m grobowych. z całą pewno~cią udało się to tylko w wy-



- 186 -

padk~ grobu nr 4, gdzie kolisty bruk z d~tycn otoczaków przy

krywał jamę grobową . 

W centrum stanowiska, w najwyższym punkcie wydmy, natra

fiono poza d~oma grobami jamowymi, na d~żą /1,5 x 0,8 m/ pro

stokątną jamę sięgającą do głęb. 160 cm, zawierającą du~ą ilo~ó 

węgli drzewnych, popiołu. i s i!lnie przepalonej ziemi oraz około 

4 kg ceramiki i niewielkie ilości spalonych kości ludzkich. 

Wśród ceramiki były fragmenty czernionej szerokootworowej wazy 

dwustożkowej. o wyodrębnionym dnie i brzegu wychylonym na ~ew

nątr~. Więkezoś6 ceramiki była przepalona. W obrębie jamy ~na

leziono okucie pasa oraz fibu.lę telazną, z prostokątnym kabłą

kiem, wysoką nóżką i grzebieniem na główce. 

Na podstawie fibu.li i wstępnej analizy ceramiki chronolo

gię etanowiska mo~na określió na początek III wieku. n.e. ~rud

no na razie określi:ć okres trwania cmentarzyska, równie niewiel

ka ilość lutnego materiału kultury trzcinieckiej /charaktery

etycmne brzegi, rragm. naczyń sitowatych/ nie pozwala na usta

lenie charakteru stanowiska tej kultury. 

ŁJ~OWIOE, pow. Bochnia M~zeum Archeologiczne 

w Krakowie 

Badania prowadziła mgr R. Mycielaka. Pinansował 

~ w Krakowie i M~zeum Archeologiczne w Krako

wie. Dr~gi sezon badań. Osada z pótnego okresu 

wpływów rzymskich. 

Stanowisko znajduje się na niewielkim wzniesieniu drugiej 

t erasy Raby na jej lewym brzegu. Przebadano teren o powierzch-
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ni prawie 3 arów. ~ trakcie badań pod 20 om warstwę ziemi ornej 

natrafiono na warstwę kulturową zalegającą do głębokości 40 om , 

bogatą w ceramikę i grudki polepy . Poniżej na głęb. ok. 40 cm 

występowal calec, na którego tle rysowało eię 10 kolietych lub 

owalnych zaciemnień o ~rednicy od ok . 1 m do 2 m. Były to nie

głębokie jamy sięgające przeważnie do ok . 90 cm , których wypeł 

niska etano~i>a ziemia zawierająca drobne grudki polepy. trochę 

ceramiki. niekiedy wę~ielki drzewne. Były to przypuszczalnie ja

my typu goe~odarczeBO • w~ród których no wyróżnienie zasługuje 

dużych rozmiarów jama nr 54 /2.20 x 1.70 m/. W wypełnieku tej 

jamy znajdowała a1ę du~a ilość materiału cerami cznego . wiele być 

może przepalonych kami Pn i oraz drobne fragmenty ko~ci zwierzę

cych . 

Naj~iększą ilo~ć zabytków na tym stanowieku stanowi cerami

ka. Procentowo najliczniejsze są fragmenty dużych naczyń zasobo

wych z pótnego okresu rzymskiego . Znaleziono także fragment na

czynia grafitowego. Ponadto znaleziono szereg drobnych ułamków 

przedmiotów żelaznych , ~~ród niob fragment żelaznego noża. 

W odległo~ci około 30 m na północ od omaw i anej oeady natra

fiono na jomę kultury lendzielekiej. 

tYSA GORA. pow. Bodzentyn 

/Góry Swiętokrzyskie/ 

MACHOlł, pov .• Tarnot-r?.eg 

patrz wczesne ~redniowiecze 

patrz epoka brązu 
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bowe. Mniej liczne - oienko~cienne, czernione i gładkie. Orna

ment spotykany na naczyniach - meander . kratki w dolnej czę~ci 

brz~~ce . Wyetęp~ją te~ naczynia na wysokiej nóżce. W~ród ma

teriału ceramicznego znaleziono dno grubościennego naczynia. w 

kt órym w czasie jego produkcji celowo wykonano otwór o qrednioy 

1, 5 cm. 

Obiekt mieszkalny można datowa6 na okres rzymski I I - III 

~· n.e. Stanowieko kwalifik~je się do dalszych prac wykopalis

kowych. 

MIONOI, pow. Opole Konserwator Zabytków 

Archeologicznych w Opolu 

Badania prowadział mgr Lucyna Szadkoweka. Finan

sował WKZ w Opolu. Piąty sezon badań. Osada z 

okresu wpływów rzymskich. 

W o~esie od 8.VII do 12.VIII.1968 rok~ kontynuowano prace 

r a townicze. prowadzone t~ od 196 3 rok~. Celem ich było odkrycie 

i eksploracja dalszych obiektów archeologicznych zagrożonych 

przez wybieranie piasku. Założono dwa wykopy /I 1 II/ oraz dwa 
2 

rowy sondażowe /nr 1 i 2/ o łącznej powierzchni 265 m • Usytuowa-

no je na p~łnocno -wechodnim stok~ wznieeieńia piaszczystego, ła

godnie opadającego w kier~~ łąk . Obiekty zalegały w warstwie 

dr9bnoziarnietego piasku. Ogółem wyeksplorowano 12: obiektów /trzy 

obiekty położone w obrębie rowu nr 2 wyeksplorowano w 20-30%/ z 

młodczego okresu wpływów rzymskich, w tym: 6 palenisk. 4 jamy 1 

2 skupiska żużla. Uwagę zwracają szeregowo usytuowane paleniska 

tworzące rząd o długości 25 m. W czterech paleniskach stwierdzono 
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obecno~ó bierwion spalonych, zalegających na samym dnie obiektu. 

Wspomniane wyżej obiekty archeologiczne zawierały nielicz

ny materiał ceramiczny grubej roboty i niewielką iloś6 ułamków 

ceramiki ~ykonanej na kole , żuiel żelazny, f r agment nożyka , za

wieszkę do pasa or az przedmiot żelazny o bliżej ni e. okre~lonej 

funkcji /młot?/. 

Z dotychczasowych obserwacji wynika , że północno-wachodnia 

część osady miała charakter produkcyjny, tu bowiem konacentruje 

si' większa ilość jam o przeznaczeniu przemysłowym. 

MOKRA , pow. Prudnik 

NIEDANOWO , pow . Nidzica 

NOVAE /SWISZTOW/ 

/Pó~nocna Bułgaria/ 

patrz okres neoli t u 

patrz okres latedaki 

Seminarium Archeologii 

KlasyczneJ Uniwersyte t u 

Warezawski·ego 

Badania prow~dził prof . dr Kazimierz Majeweki 

przy współudziale profArStefana Parnickiego

Pudełko , doc. dr Ludwiki Preaa, mgr Staniaławy 

Kołkówny, mgr Zbigniewa Tabaa2a . Pinanaowało 

Ministerstwo Szkolnictwa wyższego . Dziewiąty 

sezon badań. Osada z okresu rzymskiego . 
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W odległości 4 km na wschód od Swisztowa /płn. Bułgaria/ 

nad Dunajem, na terenie obecnie niezabudowanym, podjęła prace 

archeologiczne Ekspedycja Archeologiczna Uniwersytetu Warszaw

skiego w 1960 roku. Teren ten zajmowało w starożytności miasto 

Novae, którego lokalizacja została ustalona w ub. atuleciu na 

podatawie iródeł pisanych, zachowanych in situ i jeszcze widocz

nych na powierzchni resztek murów oraz znalezisk powierzchnio

wych . 

Prace Polskiej Ekspedycji skoncentrowały się w 1968 roku w 

kilku punktach zachodniej części miasta /Novae- sektor zachodni/ s 

1. przy zachodnim murze obronnym w pobliżu bramy /porta decumana/ 

wiodącej w obręb misstał 2. przy południowo-zachodnim narożniku 

miasta umocnionym basztą wyjątkowej wielkości , o niezwykle staran~ 

nej konstrukcji; 3· w obrębie miasta, na terenie wieleizbowej bu

dowli z urządzeniami kąpielowymi , systemem centralnego ogrzewania, 

dziedzińcem wewnętrznym i kolumnowymi portykamiJ 4 . na zachód od 

tej budowli wzdłuż ulicy biegnącej z północy na południe i wzdłuż 

związanego z nią kanału. 

Z terenu badań p~chodzą duże ilości ceramiki naczyniowej i 

budowlanej, zachowały się cegły i dachówki z odciskami stempli 

legionów stacjonujących w Novae, a także wiele innych wytworów 

kultury materialnej , mniej wytworów sztuki . Szczególnie ważną 

grupę znalezisk dl a rekonstrukcji przeszłości rzymskiego miasta 

stanowią inskrypcje, odkrywane w różnych czę~ciach miasta. 

~ Novae przewiduje s~ę szereg kampanii wykopaliskowych pro

wapzonych - jak dotychczas - przez Ekspedycję Polską /Sektor za
chodni/ i Ekspedycję Bułgarską /Sektor wschodni miasta/. W pla

nie badawc zym obu Ekspedycji jest odsłonięcie forum wraz z ota

czającymi je budowlami, ustalenie pełnego systemu obronnego mia

s ta , biegu głównych ulic i ogólnego charakteru zabudowy z uwzględ• 
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nieniem zmian w zasięgu miasta w ciągu wiekdw. 

NOWA HUTA - Kościelniki Cło 

NOWE MIASTO, 

pow. Rawa Mazowiecka 

ODRY, pow. Chojnioe 

patrz okres neolitu 

patrz okres late4ak1 

Katedra ~robeologii 

Uniwersytetu łódzkiego 

Badania prowadził dr J erzy Kmieciński. Udział wzięlia 

mgr Teresa Ozie,aka, mgr Magdalena Blombergowa i mgr 

Krzysztof Walenta oraz studenci Uniweraytetu Łódzkie

go, Uniweraytetu w Kijowie /ZSRR/, Halle /NRD/, Aarhue 

/Dania/, Oslo /Borwegi~/. Lund /Szwecja/ - uczestnioy 

Międzynarodowego Studenckiego Obozu Archeologicznego. 

Sprawozdanie opracowali - M. Blombergowa i K. Walenta. 

~inanaował UŁ, t1B w Bydgoszczy, PRR w Chojnicaob, 

ZSP, ZMS. PomoQ organizacyjną udzielili: PZPR w Bydgo

szczy, KP PZPR w Cbojnicaoh, Związek Marynarzy i Por

towców w Gdyni, Zwi~zek Włókniarzy, władze terenowe woj, 

bydgoskiego, pow. ahojnickiego ' i tucholskiego. Szdaty 

sezon badań. Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich. 

Wae&onie wykopaliskowym przekopano 2 kurhany, 2 ary płaek1• 

1 1 krąg kamienny. 

W kurhanie nr 10 złotono zwłoki niespalone. Jama grobowa 
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zn iszczona była przez wkop rabunkowy. pozostała tylko czaszka i 

jedna koś6 długa. Srednica kurhanu - 9 m. 

Kurhan nr 13 zawierał grób szkieletowy. w którym ko,ci ale 

zaobow,ły się . Na wypoeatenie grobu składały eięt pucharek gli

niany. paciorki bursztynowe i szklane, tel azna sprzączka do pa

sa oraz przedmioty tela~e. silnie skorodowane. erednica kurba

nu - 8 m. W nasyp kurhanu 13 wkopany był grób ciałopalny , po 

którym pozo stały fragmenty naczyń, ko6ci ludzkie spalone i węgle 

drzewne. 

Na terenie aru płaskiego nr 615 odsł onięto łącznie 16 grobów, 

w tym 3 ciałopalne popi elnicowe. pozostałe - szkieletowe. Biemal 

wszystkie groby zaznaczone były na powiermchni pojedyńczymi gła

zami lub gr upami mnie jszych kamieni. 

Na szc zególną uwagę zasł ugują ni ek tór e obserwacje obrządku 

pogrzebowego. Mianowicie w gr obie szkieletowym nr 137 stwierdzo

no takie poło~enie czaszki. które świadczy, ~e została ona złożo

na oddzielni e. Ponadto w j ami e gr obowej zalegał duty głaz przy

gniatający zwłoki . W 4wietle faktów znanych z wcze6nieJezych ba

dań na cmen tarzysku odrzańskim mieliby~my e~ektowny przykład 

stwierd zający i stnieni e zabi egów magicznych. 

Pozostełe pochówki odkryt e w Odrach nie odbiegały od dotych-

czas znanych form. 

OSETNO. pow. Gór a 

OSIUR"I, pot.. S •wałki 

"patrz okres neolitu 

Konserwator Zaby tków 

Archeol ogi cznych w Białymetoku 

ZAKLAD EPO~~l METALI 
~nltytutu Hist~ri i Kt, :.ry Materialnet 

POLSKILJ łlL:IJI::!lll NAUK 
Warszawa, ul Nowy Świai 72 
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Badania prowa~ził dr Jerzy Okulicz. Pinaneował 

WKZ w Białymstoku. Szósty sezon badań. Osada i 

Grodzisko z okresu wpływów rzymskich, wczesnego 

średniowiecza i średniowiecza. 

Prace prowadzone były w czterech rejonach: 

Stanowieko 1 - "Zamczysko . Zbadano tu przeetrzeó o powierz

chni 75 m2 usytuowaną na majdanie grodzi~ka. Odkryto nikłe ~la
dy jam po słupach i bruki kamienne przy tupełnym braku warstwy 

u~ytkowania osadniczego obiektu /4 ułamki ceramiki/. Czytelne 

tu są dwie warstwy pożarowe, odpowiadające stratygraficznie war

stwom w konetrukacjach wałów obronnych. 

Stanowisko 1 a - osada u podnóża "Zamczyska•. Zbadano jed

ną działkę 5 x 5 m zało~oną w celu uchwycenia zachodniego krań

ca osady i stwierdzono nikłą warstwę kulturową z ceramiki typo~ 

dla V - VII wieku. 

Stanowieko 2 - osada na zboczu wzniesienia morenowego w 

północno-weohodniej części terenu zabytkowego. Zbadano 14 dzia

łek 5 x 5 m ~zyskując 65 m dłUBości przekrój zbocza od kulmina

cji wzniesienie at po brzeg zatorfionego dzi~ jeziora. Na obsza

rze wytszej partii zbocza nat~afiono na intensywną warstwę kul

turową , noszącą ślady t~zech faz osady z okresu od koóoa II do 

IV wieku n.ery. Wyetąpiły tu ślady ośmiu budynków z paleniskami 

i piecami, kilka jam zasobowych. a w najpóiniejszej fazie gruba 

warętwa ułamków ceramiki i liczne tutle ~elazne. W fazie tej, 

prawdopodobnie na przestrzeni jut wtedy pozbawionej zabudowy 

mieszkalnej, znajdowały się dymarki i piece garncarskie, których 

ślady zostały prawie całkowicie zniszczo~e przez spływy zboczowe 

i orkę. W dolnej partii zbocza stwierdzono bowiem warstw~ spły

wowę do 1,5 m miątszości, nakładającą się tet częściowo na za-
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torfione pobrzete jeziora. W przybrzetnej partii jeziora pod wa

retwą spływowę natrafiono w :torfie na wyrajny poziom związany z 

czasem trwania osady 1 zaznaczający się licznymi uł•wkam1 cera

miki oraz opalonymi bierwionami. Dr. M. J. Dębroweki pobrał z 

tego odcinka profil palynologiczny i korelujący z nim drugi pro

fil z glębezej partii osadów to:nfowo-jeziernyąh. W czasie ekeplo

raoji osady zastosowano szlamowanie wpretw uzyskując bardzo bog• 

te materiały botaniczne i ichtiologiczne. 

Stanowieko 3 - osada "u strumienia" w północnej partii te

r enu zabytkowego ujawniła w próbnym wykopie o powierzchni 50 a2 

dwie warstwy kulturoweJ pierwszą z okresu VI - VII wieku, dato

waną m.in. śelaznę zapinkę kuszowatę oraz drugą, stanowięoę ~lad 

osady s przełomu etarej i nowe j ery. 

OTALł~. pow. Grójec Zakład Epoki Metali IRIK PAI 

w Warezawie 

Badania prowadził mgr Witold Bender /autor spra

wozdania/ przy udziale mgr mgr Barbary Balke, 

Rity Kozłowskiej, Bogdana Kowalczyka. Pinaneował 

IHXM PAN. Czwarty sezon badań. Osada z mło4ezeso 

okresu wpływów rzymskich /kultura wenedzka/ • 

Stanowieko 1 w Otalątce wye~ępuje na lewym brzegu rzeki " 

Mqgielanki w zabagnionej dolinie. Wykop /1 ar/ usytuowano na 

północny-wechód od wykopów z lat 1966/ 67 w głębi łąk ok. 30 m 

od rzeki. Mte jece to uprzednio penetrowano przy pomocy wier

ceń, k tóre potwierdziły występowanie tu _złota kulturowego. 

/W lPr~ ~n ia prowadzą dr dr M. M. Dębrowecy z Pracowni Palynolo-
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gicznej IHXM/. Na głęb. śrłdnio 2m napotkano na doskonale za

chowane konstrukcje drewni4nych umocnień 1 moazezonych przej~6. 

występ~jących, jak nale~y ęądzió, w poblit~ brzeg~ dawnego ko

ryta rzeki, bąd' lokalnego zastoiska wodnego na grUbcie pier

wotnie podmokłym. Odełonię~o. m.in. odcinek "grobli" moszczonej 

brzozowym i olszowym chrustem-faszynę, umocnioną po brzegach 

pionowymi kołkami. W sąsiedztwie na przestrzeni od. 25 m2 w 

grząskie podło~e wbite były pale i kołki /52 okazy/, nierzadko 

regularnie ~stawione w równoległych rzędach, które umacniały 

splątane, poziome elementy drewniane /pnie drzew obrabiane lub 

nie, gałęzie/. Umocnienie to rozpościera się dalej w kierunkach 

wachodnilll i północnym wchodząc w ściany wykopu. Charakteryetycz

ny jest brak w tym miejsc~ zab1tków ruchomych /1 fragment grube

go naczynia o cechach ceramiki okres~ rzymskiego/. Y warstwie 

nadległej na głęb. ok 1 - 1,~ m znaleziono sierp telazny z dre~

nianą rękojeścią oraz bezładnie rozrz~oone, obrabiane etarannie 

/zaciosy, otwory/ dre~uiane przedmioty-części zapewne poziomych 

krosien. Zabytki te naletą do pótnego średniowiecza. Dokończono 

ponadto eksplorację bruk~ w wykopie z roku 1967. Wśród kamieni 

/średnia gr~bośó podkładu ok. 30 om/ i obok znal"eziono ozęś6 ka

mienia żaren obrotowych, fragmenty ceramiki kultury wenedzkiej 

i polepy z odoiskami ko.ns t rukcji. W toku dotyohozaeowych obser

wacji wyodrębniaja się dwie odmienn~e Z3gospodarowane części o

siedla. W jednej występują bruki, paleniska, słupy, kołki pełnią

ce pądt samodzielną funkcję l~b naletące do zab~dowy nie odsło

niętej w pełni. ~ drugiej częAci odsłonięto groblę i drewniane 

umocnienia. 

Prace na stano~isk~ będą kontynuowane. 



PAJEWO-SZWELICE, 

pow. Ciechanów 

PAW10YICE, pow. Namysłów 
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patrz okree laten~ 

Konserwator Zabytków 

Archeologicznych w Opol~ 

Badania prowadziła mgr Sylwia Wuszkan. Pinaneował 

WKZ w Opolu . Drugi eezon badań . Cmentarzysko z 

okresu halsztatu /?/ oraz osada z okresu wpływów 

rzymskich. 

Ohociat podczas ratowniczej akcji wykopal iskowej w 1966 r. 

nie natrafiono na tadne obiekty, badania wznowiono paniewat w 

trakcie eksploatacji twirowni odkrywano znowu i niezezono groby 

w obstawie kamiennej. 

Tegoroczne prace zabezpieczające skoncentrowano na odcink~ 

najbardziej zagrotonym. Wykopano ~ rowów kontrolnych o łęcznej 

po~ierzchni 300m2 • Stwierdzono istnienie jednego obiektu- j a1u . 

której wype~nisko etanowiła jednorodna br~atna ziemia przemie

szana z węgielkami . W środkowej części znajdowało się skupisko 

kamieni ze śladami przepalenie . Obok występiły grudki polepy oraz 

kilka drobnych niecharakterystycznyoh fragmentów ceramiki. Poza 

tą jamą nie stwierdzono istnienia innych obiektów . 

Po zakończeniu wyko~eliek prowadzony był dorywczy nadzór 

n~d pracami eksploatacyjnymi, dzięki któremu odkryto we wrze~niu 

br . jeden obiekt zalegający w południowej części wybiereyska. W 

dniacH od 11.rx. do 13.IX.196B r . przeprowadzono dodatkowe prace 

rato~nicze polegające na wyeksplorowaniu odkrytego obiektu oraz 

na wykonaniu dalszych wykopów kontrol~ych . Przebadans jama zale-
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gała na głębokości 30 om od powierzchni. Ceramika dat~je obiekt 

na okres pó~norzymski. Można wnioskowaó, że na cmentarzysko kul

t~y pomorskiej nawaratwiła się osada z póinego okresu rzymskie-

go. 

POUHOWICE, pow • .Iwanowioe 

POLABY, pow. lladom 

PBJ.RY, pow. G<Sra 

patrz okree latedaki 

patrz wczesne średniowieosa 

Zakład Archeologii Sląeka 

IHIK PAN we Wrocławiu 

•Badłlnia 'prowadziła dr Teresa Różycka. Pinaneował 
-
~z we Wrocławi~. Trzeci eezon badaó. Oeada z 

okresu wpływów rzyaekich. 

W roku 1968 w okresie od 8 do 24.X. kontynuowano badania wy

kopaliskowe na osadzie produkcyjnej z okres~ wpływów rzymakich. 

, 

W toku prac wykopaliskowych odkryto i zbadano trzy piece hutnieu 

analogiczne do odkrytych w 1967 r., przypominającaewękonstrukcję 

piece typu Kunów 1. Pieoe te były tle zachowane. Zachowała się je

dynie środkowa i dolna partia pieca. Miały one kształt ściętego 

etożka o wymiaraohz piec nr 1z średnice 55 x '5 om, za.ohowana wy

sokośó 30 om, piec nr 2a '2 x 26 om, wyeokośó 29 om, piec nr '' 

40 x 30 om, wyeoko~ó 25 cm. Przy piecach znaleziono drobne frag

menty ekor~p z okres~ wpływów rzymskich. W pobliżu badanej oeady 

założono kilka rowów żwiadowozyoh odkrywając duże ek~pienia żutla. 

-------------~----
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W roku przyszłym planuje się kontynuowanie prac. 

PRZEWOZ, pow. Wieluń Muzeum Archeologiczne 

s.tanow ieko 1 a i Etnograficzne w Łodzi 

Badania prowadził P• Stani'eław !(.ądajeki przy 

współudziale mgr Ireny Jadczyk, autorki epra

~ozdania . Finansowało MAiE w łodzi oru~ ~ w 

łodzi: Szósty sezon badań. Osada z pótnego 

okres u wpływów rzymskich. · 

We wrze~niu prowadzone były bndania osady położonej nad sa

mym brzegiem Warty, na piaszczystej ziemi obfitującej w rudę dar

niową . · Badania skupiły się głównie na osadzie pr~emrsłowej, gdzie 

przekop~o obszar~ łącznej powierzchni 150m2• Natrafiono na dom 

mieszkalny. W jego wnętrzu w jednym ,z rogów wystąpiły ślady ognie

ks w postaci zbitej, mocno czarnej ziemi i wypalonego na czerwony 

kolor podłoża. Na zewnątrz domu odkryto ślady po słupach. 

Przebadno także jamy wypełnio.ne ciemną ziemię, węgielkami 

i ceramiką· Natrafiono w jednej z nich na dymarkę z dużą żawar

tościę żużla& dula żelazna została z niej uprzednio wyjęta. Kon

tynuowana była eksploracja rowu ciagnącego się już przez 3 od.cin

ki,. Rów ten wypełniony był cieiJ\llą, wy rt~inie przepalona ziemię, 

zmieszana z węgielkami i dużymi kawałkami polepy. 

Duże ilości ceramiki można podzielić na grubą o chropowatej 

powierzchni i jasnym kolorze, należęcę do naczysi ZAsobowych, prze

ważajl;ICQ w tej osadzie i na cienką,, ciemną· , o ~ciankach wygałdzo

nych , czasem zdobionych. 
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Do najcenniejszych zabytków metalowych naletę1 profilowane 

brązowe okucie końca pasa, brązowy półfabrykat do fibuli brązo

wej oraz brązowa fibula zbliżona do typu .Almgren, grupa VII, nr 

210. libula ta datuje to stanowieko na początek fazy o1 /wg. 

Eggerea/ /• 1 poł, III w./' i jednocze~nie potwierdza r6wnoozee

no46 osady i odkrytych poprzednio dwóch grobów keiętęoych dato

wanych wg ostatnich ustaleń na pierwsze dziesiątki lat III w. 

Przewiduje się kontynuację bad~ w następnych sezonach 

wykopaliskowych. 

RACICE , pow. Inowrocław 

Stanowieko 3 i 4 

Ine:ty·tut Historii Xul tuey 

Materialnej PJJ 

~adania prowadziła mgr Botena Danielczyk. linan

sował IHXK PAN. Pierwszy sezon bad~ . Osada z 

okresu neolitu i wpływów rzymskich. 

W związku z realizację zagadnień dotyczących zmian w eksplo

atacji środowieka geograficznego w regionie górnej . Noteci podjęto 

badania sondatowe, mające wetępnie okre,lió chronologię i charak

ter stanowisk~ wytyozonycb podczas kompleksowych badań powierzch

niowych . W 1968 roku przeprowadzono eondate m.in. na stanowiekach 

3 i 4 w Racicach pow. Inowrocław. 

$ondaże w Racicach na stanowieku 3 dostarczyły danych o osad

nictwie na tym terenie. Odkryto mianowicie jamy z ceramiką neoli

tyczną /kultura pucharów lejkowatych/ oraz jamę z fragmentami na

czyń ze starszego okresu wpływów rzymskich. 

Równocze~nie przeprowadzono sondaże na odległym o 500 m sta

nowisku 4. Stwierdzono tam letnienie osadnictwa z okresu wpływów 
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rzymskich. Y trzech małych eondałach uchwycono waretwę lclll tiU'owę 

zawierającą ceramikę i lco,o i . Planuje się równiet przeprowadzenie 

i na tya etanowislcu badań mających olcreśli6 aaei•g osady. 

lU.DŁO'IIOW, pow. Oława 

RUt!, pow . Golub-Dobrayń 

patra okres wpływów rzymelcioh 

Wojewódalei Konserwator 

Zabytków w Bydgoezocy 

Badania prowadziła mgr Olga Romanowelca. Pinaneował 

WXZ w Bydgoezczy. Pierwszy eezon badaó. Omentarayeko 

z okresu wpływów rzymekich. 

Stanowieko &najduje •1• ok. ' km w kierunku p6łnocno-saoho4-

n1m od wei Rułe . Zlokalizowane jeet na niewielicis wsniesieniu, do 

którego od wschodu i południa przylegają tereny podmokłe. 

Z uwagi na płytkie zaleganie grobów, etanowielco było syeteaa

tycznie niezezone przez orkę . Wła,oiciel .stanowiska kilka lat temu 

w trakcie orki wykopał grób popielnioow,, a jego aawartotł6 - dwie 

bransolety tmijowate, ceramik• 1 przę6lik, pfzelcaaał latadrze Ar

cheologii Polski UMX w Toruniu. 

Y trakcie ratowniczych badaó odkryto 12 grobów ciałopalnych, 

popielnicowo- jamowych, p~zewatnie a obetawę kaaiennę oraa resztki 

ł~wy kamiennej, składającej ei• z około 10 warstw kamieni polnych, 

stanowięcej podstawę etosu przy Óiałopaleniu. 

Na wypoeatenie gr obów ałotyły eię zapinki brązowe. fragm. 

oku6. fragm. grzebienia, prz,4lik i ceramika. Zapinki bręaowe eę 

r epr ezentowane przez dwa typya kuszowata - VI grupa Almgrena - III 
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w.n.e. i trapeeowate - II gr~pa Almgrena - II/III w. n.e. 

Ceramika z omawianego stanowieka pod względem techniki i for

my należy do dziedzictwa poprzednich okresów kultury pomorskiej. 

Szczególnie dotyczy to naczyń brunatnych, które swoją przysadzi&~ 

to§cię o zaokrąglonym profilll aę. typowe dla regionalne-j produ.ltcji 

północnych ziem Polaki. Dotyczy t o także popielnic, mis i kllbków. 

Ha podstawie ww materiał11 i form pochówków cmentarzysko w 

Rl.lły, pow . Golllb-Dobrzyń można datowaó na III w. n.e. Ponieważ 

przebadany teren etanowi tylko mały wycinek olbrzymiego /w dlltej 

części zniszczonego/ cmentarzyska, można przyp118zcza6, że odkryte , 

pochówki mogą reprezentowaó tylko jednę fazę istnienia cmentarzys

ka. Dalsze badania, planowane w przyszłym rok11, by6 może skoryg11ją 

podaną wyżej chronologię i 11Z1.1pełnią wiadomości o tJm bogatya 

caentarzyeku. 

RYBNA, pow. Brzeg 

SARBAKI, pow. łosice 

patrz okres ha1esta~ 

Zakład Badań Polekiego Sred

niowiecza Uniwersytetu War~ 

szaw~kiego i Poli techniki 

Warszawskiej 

Badania prowadził dr Andrzej Xeapiety. Pinaneował 

YXZ w Warszawie. Drugi /ostatni/ eeson badaó. 

Cmentarzysko z pó~nego okresu wpływów rzymskich. 

W rqku 1966 zakończono ratownicze badania silnie z~iezcsonej, 

weohod.nie j partii cmentarza poło~oneg'o na stoku morenowe10 wzgórz• 
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Cała wierzchołkowa i zachodnia czę~ó wzgórza została jut woze~

niej wybrana w wyniku eksploatacji twiru i piasku. Jak wynika s 

relacji i wcześnie jszych odkryó pierwotny obszar cmentarza obej

mował równiet zniszczone partie wzgórza i dlatego przyjąó nalety, 

te uratowany i przebadyn teren reprezentuje zaledwie fragment zna

oznie rozleglejszego obiektu. 

Łącznie, w ciągu dwóch sezonów badawczych, znaleziono 52 gro

by z pochówkami ciałopalnymi i szkieletowymi. Większol\6 grobów za

legała bardzo płytko pod ziemią i z tego powodu były one •le zacho

wane. Ozę~ó jednak dostarczyła kompletnych i dobrze zachowanych 

zespołów, zwłaezCZ$ kiedy chodzi o pochówki ciałopalne popielnico

we i szkieletowe . Stosunek ciałopalnych do ~zkieletowych wynosia 

39t13, to jest 25% ogółu pochówków nalatało do odmiany szkieleto

wej. Większo~ó tych pochówków zawierała szczątki dzieci. 
l 

Na podetawis . zachowanego materiału rozpiętośó chronologiczną 

omentarza da się okre~lió na czas od schyłku okresu B2 do o2• 

Wszystkie zachowane fibule naletę do typu z podwiniętą nótkę, ale 

niektóre inne zabytki metalowe 1 ceraailta wskazują, te początki 

utytkowania obiektu przypadają na schyłek starszego okresu rzym

skiego. 

SIEMTEOBOW, pow. Łask 

S~UPU NOWA, pow. Bodzentyn 

/Góry Swiętokrzyskie/ 

Stanowisko 10 

patrz okree halsztacki 

Muzeum Archeologiczne 

w Krakowie 
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Badania prowadził mgr Kazimierz Bielenin •. 

Finansowało MA w Krakowie. Stanowisko hut

nicze z okresu wpływów rzymskich. 

Kontynuowano systematyczne badania nad etarotytnym hutni

ctwem te1aza w północno-wschodnim re~onie Gór 8więtokrzyskich 

z okresu wpływów rzymskich. 

Stanowisko 10 zalega na kulminacji wzniesienia opadającego 

w kier. wschodnim 1 zachodnim w doliny strumyków. Stanowisko wy

kryto przy pomocy wagi . magnetycznej. Anomalia magnetyczna wyno-; 

siła tu do '00 Y• 

Zbadane w cało~ci stanowieko posiadało ~lady i pozostało~ci 

98 pieców hutniczych w układzie tzw. zorganizowanrm dwóch równo-· 

ległych ciągów czwórek. Charakteryetyczną rseczą jeet tu zgod

no~6 w zakresie ilo~ci pieców hutniczych w katdym z ciągów /po 

49/. 

STARA WIE a, pow. W ęgr9w patrz okres nowotytny 

SWISZTOW /Bułgaria/ patrz okres rzymski: lovae 

SZRENIAlfA - dorzecze patre okres neolitu 

SWI.ł.TNlKI, pow. Wrocław patrz wczesne średniowiecze 
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TROJCZYCE , pow . Przem~śl patrz okres halsztacki 

TRUPIANKA , pow. Łódt M11zeum Archeolo8iczne 

i Etnograficzne w łodzi 

Badania prowadziła mgr Eleonora Kaezeweka. 

linansował WKZ w łodzi. Trzeci sezon badań. 

Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich. 

W 1968 roku w okresie od 12 do 22.VI. kontyn11owano ratowni

cze badania rozpoczęte w 1965 r. 

Stano~ieko położone jest na zalesionym wzgórzu piaszczystym 

naletącym do Rolniczej Spółdzielni Prodllkcyjnej Trupianka-Malanów. 

Zbadano przestrzeń o powierzchni ok. 1,~ ara odkrywajec 4 groby 

poważnie uszkodzone oraz luJne zabytki. Stwierdzono, te w cząaie 

orki pod sadzonki lasu zniszczono znaczną ilo~ć grobów i roz•.'le 

czono zabytki na znacznej pr ~estrzeni. Eksploatacja żwirowni , na 

terenie której znajdowało się cmentarzysko doprowadziła do znisz

czenia poważnej ilo6ci grobów . Całość materiałów zabytkowych o

bejmllje 20 grob6VI i dość dużą liczbę przedmiotów l11~no znalezio

nych. Uzyskano je drogą badań ratowniczych or az jako dary robot

ników kopiących żwir . Całość materiałów archeologicznych pozwala 

na datowanie omawianego cmentarz~eka na II - III w. n.e. ~~ród 

ułamków naczyń na uwagę zasługuje stoellOkowo duż~ ilo~ć fragmen

tó~ terra sigillata . 

TRY!CZA, pow. Przeworek patrz okres halsztacki 



l-, 206 -

WIELICZKA, pow. Kraków 

WIETRZNO-BANIA, pow. Krosno 

patrz okres late6ak1 

i średniowiecza 

Zakład Archeologii Antycznej 

Instytutu Historii Kultury 

Materialnej P.A.N 

Badania prowadził doc. dr Jerzy Wielowiejski. 

Finansował IHKM PAN i częściowo Muzeum w Rze

szowie. Drugi sezon badań. Osada z okresu 

wpływów rzymskich. 

Kontynuowano badania rozpoczęte w 1959 roku przez mgr J, 

Janowskiego. Stanowisko znajduje się na wzgórzu pod ~asem zwa

nym Grabina, na lewym brzegu rzeki Jasiołki. Celem badań było 

~stępne rozpoznanie osadnictwa na przed~olu Przełęczy DQkiel

skiej, wzdłuż szlaku wiodącego na północ z biegiem Jaaiołki. 

W obrębie trzeb wykopów zbadano przestrzeń 156 m2 przeko

pując 93,75 •3 ziemi. Warstwa kulturowa jest płytka i zalega 
na 

przeważnie głębokości od 0,20 do 0,40 m. W wykopie I zbadano 

w całości duże palenisko ~zworobocznego kształtu o wymiarach 

0,40 x 0,40 m i głębokości do 0,70 m. Było ono wyłożone po bo

kach i od spodu kamieniami piaskowca. Wewnątrz znaleziono dużą 

ilo~ć . węgla drzewnego i kilkadziesiąt fragroent6w różnych naczyń 

lepionych ręcznie, w tym również naczyń zasobowych bez krezy, z 

ornamentem z linii f a listych i poziomych. Od strony południo

M j do paleniska ' przylegała duża jama przypiecowa, w przybli

żeniu prostokątna o wy mi arach ;,90 x 2,30 m. Jej boki, zachod-
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ni i południowy, były oblotone kamieniami piaekowoa, • wypełni

eko eawierało d~te ilo,oi węgla dr1ewneso . Dno jamy w najgłęb

esym miejecu odpowiadało głę~oko,oi paleniska . O.ły obiekt , 

którego f~kaoja nie jeet jaena, motna datowa6 ~ dr~~ połow• 

III l~b IV w. W wykopie III obok f r agmentów oeram~ki lepionej 

wyet4piło takte naceyn1e obtaczane a p6•neso okree~ rsymekieco . 

Wl·OSZOZOWA - powiat 

WOLA WOROWSKA, pow. Gr6jeo 

patrz okrea r~leolitu i neo

litul J~drzejów - pow1at 

Zakład Polekieso Atlae~ 

Aroheolosiozneco IHKM PAW 

Badania pr~wadeiła mgr Ludmiła Padereweka. 

Pinaneował IBIM PAN. Pierwesy eeson badań. 

Kurhan • woeeanego okreeu wpływów rcymekich. 

W lipou 1966 r. /6 - 13. VII./ przeprowa~eono badania eon

datowe. Stanowieko to znane by~o w literatur•• aroheologioznej 

jnko srodcieko, figurowało rdwniet w kartoteoe grodz1ek Zakładu 

PAA. Znajduje ei• ono w odległo~oi ok. 1,5 km w linii prostej 

na NI od ~o6oioła w Grdjou, na łęoe, na prawym brzegu strumyka 

wpadającego do rzeczki Mqlnioy. Jeet to okrągłe weniesienie o 
ni,emal p~aek.lej powierzchni, •rodnioy górę około 14 m, u '()Od· 

n6ta około 2' m, wyeokoAoi do 1 , 80 m. Od strony zachodniej wi

doczne jeet ełabo eaenaosone eagł,biente , jakby foea , a za ni~ 

równie~ elabo ryeuj~oy ei• wał 4łoao6o1 około 'o m. 

Preeprowadeono dwa wytopy. Wykop I /15 m x 1, 5 m/ przecięł 
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krawędt kopca oraz domniemsnę !osę i wałJ wykop II/2m x 1,20 m/ 

usytuowano w poblitu centrum kopca. ~ obu wykopach stwierdzono 

w obrębie kopca warstwę intensywnie czarnej ziemi, zalegajęcę 

bezpośrednio w calcu na głęb. ok. 120 - 160 cm od powierzchni, 

zawierającą dość liczne fragmenty naczyń czę~ciowo przepalonych 

oraz drobne fragmenty spalonych kości . 

Wyniki badań pozwoliły na stwierdzenie, te mamy do czynie

nia z dutym kurhanem ciałopalnym , którego chronologię mo~na u

stalić na podatawie materiału zabytkowego na wczesny okree wpły

wów rzymskich. 

ZGIERZ 

Stanowisko 7 

Zakład Archeologii Polski 

Srodkowej IHKM PAB w lodzi 

Badaniami kierował mgr ~arian Głosek przy współ

udziale mgr Leszka Kajzera /autor sprawozdania/ 

i pod opieką dr Tadeusza Poklewskiego. Finansował 

IB.lO.l PAN na zlecenie MRN w Zgierzu. Pierwszy se

zon badań. Osada z pó~nego okresu wpływów rzym

skich. 

Osada lety na kępie wyniesione j ok. 80 om nad powierzchnią 

łąk. Znajduje się ona na dnie doliny na lewym brzegu doliny rze

ki B~ury w odległ. ok. 80 m od jej dzisiejszego koryta. W br. 
2 zbadano płaszczyznę o po\vierzchni ok. 215 m • Na obszarze tym 

odsłonięto szereg płytkich jem ze epel~nizną i kamieniami oraz 

znacznę liczbę małych dołków /średnicy ok. 5 cm/, których kestałt 

wydaje się wskazywać, te ~rzynajmniej w części są to ~lady po 

słupkach. Ponieważ niektóre z nich układa.ły eię w odcinki dwu. 
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równoległych szeregów na otoku owych płytkich jam, być może po

zostałości te interpretować można jako Alady domostw o ~elanach 

plecionkowych z otwartymi paleniskami wewnętrz. Jedyny inwentarz 

zabytkowy to ceramika lepiona ręcznie, oraz toczona na kole, któ

rą datować należałoby łącznie na IV wiek n.e. Do osady tej zali

czyć można obiekt o niewyja~nionej funkcji, prawdopodobnie pro

dukcyjnej, w postaci małej jamy workowatego kształtu , o ~cian

kach i dnie wylepionych prze~loną gliną, ZP 1ladami dwu lub 

trzykrotnego naprawiania. Wypełniska jamy etnoowiła ziemia prze

mieszana o barwie intensywnie czarnej. Nadto odsłonięto na sta

nowisku narożnik spalonej chaty , z której ~cian , prawdopodobnie 

zrębowych, zachowały się fragmenty spalonych belek. Ujawniony tu 

materiał. ceramiczny pozwala do~ó pewnie datować omawianą chatę 

na XIII wiek n.e. 

Ponieważ odkryte na stanowisku 7 materiały z IV i XIII wie

ka są pierwszymi z tych epok śladami osadnictwa na terenie Zgie

rza , badania będą kontynuowane w latach następnych aż do zupełne

go wyeksplorowania obiektu. 

j 
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W C Z E S N E 

S R E D N I O W I E C Z E 

BARYCZ, pow. , Kraków 

BIAŁA STARA, pow.Płook 

patrz okres neolitu 

Pracownia Aroheologiozno-Kon

eerwatoreka PKZ, Oddział w 

Warezawie 

Badania prowadziła mgr Barbara Buozek-Płaohtowa i 

mgr .Maria Pikulińeka. Finansował WKZ w Warszawie. 

Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko wczesno~redniowieczne. 

Omawiany obiekt jest omentarzyskiem szkieletowym, położonym 

na wzgórzu. morenowym. Przebadano odoinek najbardziej zagrożony, to 

jest pa.rtie omentarzyska na obryw! e powstałym przez wybieranie pia

sku. Obejmowały one dwa ary. Znaleziono na tym obszarze siedem zni

szozonyoh grobów. Najlepiej zachowane, to groby nr l 1 nr 2. Pomimo 

dutych zniszczeń szkielety są tu prawie kompletne i jak należy eę

dz16, zachowały pierwotny układ . Groby zawierają doAó bogate wypo

eatenie . 1f grobie nr l znaleziono krótki, żelazny nóż ułożony wzdłut 

prawej kości udowej,· oraz spiraltlą żelazną bransoletę znajdującą 

się w pobliżu ko~oi lewej stopy. Bardzo !nteresujące jest wyposa

żenie grobu nr 2, w którym nad czaszką szkieletu umieszczono gar

nek wczesnośredniowieczny cały zdobiony ornamentem żłobków, z wy-
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winiętym wylewem .! ostro profilowaną krawędzią, W tymże grobie zna

leziono kość palca z dwiema obrączkami. Pozostałe groby były bar

dzo zniszczone przez eksploatację terenu. zachowały się z nich tyl

ko szczątki bez żadnego wyposażenia. 

Nie zaobserwowano śladów obstawy kamiennej, natomiast niektó

re ze szkieletów spoczywały w wyratnie rysującej się jamie grobo

wej. ~ależy zwrócić uwagę na fakt, że wszystkie ozaezki ułożone 

były na prawym boku. 

Poza grobami odsłonięto w arze I intensywnie ciemny zarys. 

który przecięto profilem. Była to jama głębokości 50 om i 150 om 

szerokości, o nieokowatym kształc~e. wypełniona ciemną ziemią ze 

spalenizną. Jądro jej stanowiło skupisko węgli drzewnych. W obeo-· 

nym etanie badań trudno jest określió funkcję jaką pełniła~ 

Jak widać prace prowadzone w roku bieżącym wykazały, że sta

nowieko jest ciekawe i celowym byłoby dalsze przebadanie jego 

mniej zniszczonych części. 

BIAŁOGORZEo pow. Zgorzelec Konserwator Zabytków Aroheo-

logicznych we Wrocławiu 

Badania prowadził dr Jerzy Gąssowski. Pinaneował 

WKZ we Wrocławiu. Pierwszy sezon badań. Cmentarzy

sko kurhanowe wczesnośredniowieczne. 

Badania prowadzono w czasie od 18.VI do 16 VII. Cmentarzysko 

kurhanowe położone jest w lesie przy wsi Białogórze, mieszczącej 

się 10 km na wschód od Zgorzelca przy drodze do Lubania aląskiego . 

Cmentarzysko liczy około 100 kurhanów, rozmieszczonych w dwóch 

skupiskach, oddalonych o 500 m od siebie. Skupisko pierwsze z~jdu-
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3• się ~ szczyt~ i na północno-wschodnich zboczach natQralnego 

wzgórza, obszar~ niedawnej poręby a dzi' jwieto zasadzonego młod

niaka. Dr~ie ek~pieko mieści się na poł~dniowy wschód od pierw

szego, w obrębie . wyeokopiennego las~. Dzięki tem~ kQrhany dr~ie

so ek~piska sę nieco lepiej zachowane. Sk~pienie pierwsze nazwano 

stanowiekiem l, a dr~ie - stanowiekiem 2. 

Cmentarzysko było j~t dw~otnie badane w przeszło,oit w 1929 

1 1935 r. przez Ganderta z G~rlitz, który zbadał 3 kQrhany i przed 

8 laty, z inicjat~J ówczesnego Konserwatora Zabytków. Wyniki prac 

nie zostały op~blikowane. 

W czasie tegorocznych badaó przekopano siedem kQrhanówt czte

ry na stanowisk~ l i trzy na stanowisk~ 2. KQrh&nJ zostały przeba

dane całkowicie, systemem kolejnyoh ówiartek. Rysowano profile krzy

towe i plany barwne w skali l c 10. 

Stanowieko l 

Kurhan nr l. w przybliżeni~ okrągły, o rozmiarach s.e m X s.& m. 

wysoko,ci /od calca/ 0,8 m·. lfe wnętrz~ znaleziono niereg~arnę war

stwę zbielałej gliny, zapewne pozoetało~ó po popiołach i doszczętnie 

rozłożonych, przepalonych ko,ciaoh. Ponadto występiły w rozprosze

niu węgielki drzewne, drobnych rozmiarów i kilka bardzo drobnych i 

niecharakt'erystycznyoh ułamków ko,ci. 

Xurhan nr 2. Prawie okrągły, o rozmiarach 5,3 m x 4,5 m, wy

eoko~oi 1,1 m. lfe wnętrz~ zbielona glita, ~ładająoa się warstew

kami, przedzielonymi jasnobrunatnymi wkładkami. Znaleziono duto 

drobnych węgielków drzewnych i ułamków ko~ci. W ozę~ci północnej -

3 fragmenty naczyń wczeano!iredniowiet;'znyoh, grubych z domieszq 

drobnoziarnietego tł~oan1a, nieznacznie wychylonych na zewnętrz, 

zdobionych wielokrotnym, niereg~arnym ornamentem falistym, wyko

nanym grzebieniowatym narzędziem~ Znaleziono także fragment denka 

naczynia. 



Kurhan nr 3. Nieregularnie owalny, o rozmiarach 4 , 5 m x 4 ,6 m, 

wysoko~ci o,9 m. We wnętrzu kurhanu zbielała, glina i liczne, drobne 

ułamki węgla drzewnego, nieregularńie rozeiane. 

Kurhan nr 4. Nieregularnie okręgły, o rozmiarach 6.5 m x 5,9 m, 

wysokość o , 9 m. Odkryto liczne, odrębne skupiska węgli drzewnych, 

rozmieszczone na r6tnyoh głęboko~ciaoh w zbielałej glinie, typowej 

dla wszystkich kurhanów tego etanowiska oraz drobhe fragmenty ko6oi. 

W południowej części znaleziono wczeenośredniowieczną podkowę końekę . 

Stanowisko 2 

Kurhan nr 1. Niewielki okręgJy kurhan o rozmiarach 2 , 9 m x 

2,5 m, wysokości ·l m. Różnił eię więc od pozostałych. W czę~ci cen

tralnej, od kilkunastu do kilkudziesi~ciu cm pod powierzchnię jego 

wierzchołka, znaleziono 20 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecz

nej, zdobionej ornamentem falistym i . pasmowym, obtaczanej na kole, 

z profilowanymi wylewami. Zalegały one na nieregularnej, grubej 

warstwie polepy ze śladami węgla drzewnego i drobnych kosteczek. 

U podstawy kurhanu, na calcu, znajdowała się gruba warstwa polepy. 

Kurhan nr 2. Duży, o okrągłej podstawie, o wymiarach 4 , 6 m x 

5,9 m, wysokości 1 , 4 m. Wypałnisko etanowiła charakterystyczna, 

zbielała glina, z nielicznymi węgielkami drzewnymi. Ponad calcem 

odkryt? obstawę kamienną o kształcie zblitonym do o&WOZ)Oboku z 

zaokrąglonym.! rogami , złożoną z niewielkich kamieni najro&maiteze

go pochodzenia. Obstawa wpieana była w kręg podstawy kurhanu. Na 

zewnątrz obstawy kamiennej znaleziono w 4 skupiskach 36 ułamków 

ceramiki wczeenośredniowiecznej, obtaczanej, z profilowanymi krawę

dziami, z denkami o odcieku osi koła garncarskiego. Oeramika jest 

zdobiona orn"entem pasmowym, faliet)'m ora.z rzędami dołków. Y 

górnej części kurhanu, tuż pod płaszczem, znaleziono topór wczes

nośredniowieczny, ze zwisającą brodę i Mwąaami• oraz kapturkiem 

dla przytrzymywania drzewca. Topory takie najwcześniej występują 
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N II połowie X wiek~ i trwają po schyłek wiek~ XI. 

Kurhan nr 3. D~ty, o planie okrągłym, rozmi'arach 5,2 x 4 , 7 m, 

wysoko,oi l m. Zawierał we wnętre~ zbielałą glinę, a ponad calcem 

d~żo poLepy, której towarzyszyły niewielkie ilo~ci węgla drzewnego. 

tadnych innych zabytków nie znaleziono. 

W świetle ~zyskanych materiałów wydaje się, it ek~pisko kur

hanów na stanowisk~ 1 nalety do wcze~niejszej fazy chronologicznej, 

sądząc po prymitywniejszych, bardziej archaicznych cechach ceramiki, 

odnalezionej w kurhanie nr 2. Pocbodzi ono zapewne sprzed połowy 

X wiek~. Tr~dno natomiast powiedzie6, ozy dla kurhan~ nr 4 znalezio

na tam podkowa mote byó czynnikiem dat~jącym, odkryto ją bowiem pod 

korzeniem współczesnego drzewa, t~t pod powierzchnią ziemi. Je~li 

tak - to przynajmniej ten kurban nalatałby do fazy młodszej, dr~

giej połowy X l~b XI wiek~. 

Sk~pieko na stanowisk~ 2 nalety niewątpliwie do schyłku X wiek~ 

l~b początków XI wieN~. Przemawiają za ty~ tak ceramika z kurhanów 

nr l i nr 2, jak tet zwłaszcza topór z kurhan~ · nr 2. 

BIELIC! , pow. Niemodlin 

BISKUPII, pow • ~in 

Stanowisko 18 

patrz okres wpływów rzymskich 

Państwowe M~e~ Archeolo

giczne w Warszawie. 

Badania · prowadził dr Jerzy Głosik. linansowało PMA w 

Warszawie. Osada wczesno~redniowieczna . alady z prze

łom~ epoki brązu 1 telaza. 

Kontynuowano prowadze~ badania stan.l8-ego, połotonego na 
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rozległej suchej kępie, wśród podmokłych łąk, w odległości około 
l 

450 m od półwysp~. W latach poprzednich odkryto t~ osadnictwo neo-

lityczne, ł~życkie i przede wszystkim wczeenośred~iowieczne . 
2 Przekopano 850 m powierzchni, odkrywając 17 obiektów osad-

niczych, w tym 4-y jamy k~t~y łużyckiej z przełomu epoki brązu 

i telaza. W jednej z nich znaleziono szpilę brązową z wyodrębnio

ną etotkowatą główką. 

Pozoetałe zespoły osadnicze to - cztery półziemianki /jedna 

z końca VI-ego w., trzy z VII-VIII w./, siedem jam gospodarczych 

/trzy zasobowe, cztery produkcyjne, w tym wędzarnia z ogniskiem 

do "pods~szania" ryb z VII/VIII w./. Odkryto równie! trzy palenis

ka otwarte. W jednym z nich znaleziono fragmenty pratnicy z VIII w. 

Ciekawa jest jama nr 29 /duże piecowisko o różnorodnym zasto-
ł 

eowaniu/ z owalnym dnem wyłożonym polepą ze śladami nadpalania i 

kilkoma warstwami zbitej gliny nad warstwą wapie~~a. W wypełniek~ 

znajdowało się dużo drobno tłuczonych kamieni paleniskowych i licz

ne fragmenty ceramiki, głównie z XII i XIII w. Znaleziono też m.i. 

dwa kabłączki akroniowe z podwiniętymi końcami, wykonane z brąz~ i 

lekko podsrebrzane /XIII w./. Obiekt ten wkopany b1ł w etarszą ja

mę zasobową /sprzed X w./ ze szczątkami jelenia. 

Chronologicznie osadnictwo jest zróżnicowane i wiąże się z 

grodem, podgrodziem i pótniejezymi osadami. Najstarsze obiekty 

wczesnośredniowieczne /VI w. l z reguły uayt~owane są niżej, na zbo

czu kępy, natomiast zespoły osadnicze odkryte na k~minacji wznie

sienia pochodzą ze schyłku XIII-ego w. 

Zróżnicowanie to znajd~je swoje odbicie przede wszystkim w ce

ramice. która począwszy od prymitywnie ręcznie lepionych garnków, 

z VI - VIII w. dochodzi w wiekach pót~ejezyoh do naczyń ca}kowi

oie toczonych na kole. przy jednoczesnym wprowadzeniu coraz bardziej 

złożonych elementów zdobniczych. 



- 216 -

Z pozostałych aateriałów wozesno~redniowieoznyob. wymieni6 

nalety szydła ko~oiane i przekłuwacz /VII/VIII w./. dwa przę~liki 

. gliniane /VII i XI w./, noty~ telazny i osełkę z piaskowca /XI w./ 

i grudkę ochry z półziemianki mieszkalnej /VII/VIII w./ 

Pozyskano również nowe dane do zagadnienia znaków garnoarekich 

głównie z XI w. /ewaetyki, tzw. krzyte"maltańekie" i koła na krzyż 

przekreUone l. 

W czasie prac wykopaliskowych wykonano td tzw. lak-profile 

trzech wczesno~redniowiecznyob obiektów osadniczych. 

BŁOTNICi STRZELECKA 

pow. Strzelce Opolskie 

BIUR, pow. arem 

Stanowieko 1, 2a, 2b 

patrz okrea halaztaek1 

Zakład Archeologii Wozeeno4red

niow1eoznej Katedry Archeologii 

Pradziejowej i Wozesno~rednio

wieoznej Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu 

Badania prowadził doo.dr Jan tak, mgr Jerzy Pogel i 

Anna Pałubioka. Pinansował UAM w Poznaniu. Osmy sezon 

badań •. Grodzieko 1 podgrodzie lfczeeno~redniowieoznea' 

~lady osadnictwa z epoki bręzu. 

W bietęoya roku kontynuowano badania wału w północnej ozę~oi 

arodaleka pier~oieniowatego, odkrywajęo pozoetało,oi trzech naj

młodszych taz wału /poł.XIII w./. Przebadano kilka dolnych pozio

mów konstrukcji rusztowo-hakowej. Na uwagę zaełu~uję doskonale 



- · 217 -

zachowane potętne podwaliny wału łączone przy pomocy baków i zacio

sów. Udało się równiet odsłonió dobrze zachowane /na wysoko~ó kil

kunaatu poziomów konstrukcyjnych /czoło fazy ~rodkowej. Pod wałem 

zanotowano występowanie kilku warstw kulturowych, m.i. łutyckicb. 

Badania nad grodziskiem pier~cieniowatym zostały w bietąoym roku 

ukończone. 

Od północy do tego grodziska przylegała fosa, której ozęśó 

była poddana badaniom. ?osa mająca w zasadzie charakter naturalnej 

' przeszkody, była umacniana po brzegach. 
l 

Prace wykopaliskowe prowadzone w ~rodkowej części podgrodzia 

/kontynuacja badań z lat poprzednich/ ujawniły występowanie na 

dutej powierzchni kilkunastu poziomów bruków kamie~yoh, którym 

towarzyszyła często spalenizna. Kwestia ich genezy i funkcji pozo

staje nadal sprawą otwartą. W południowej części podgrodzia kon

tynuowano równiet rozpoczęte w ub.roku poszukiwania systemem eon-

datowym omentarzyska wczesno~redniowiecznego, odkrytego podobno 

przed wojną przez J. Kostrzewskiego. Poszukiwania nie potwierdzi

ły tego do tej pory. 

W wyniku badań na grodzisku stotkowatym /?/ i ' w jego najblit

ezej okolicy okazało się, te nasyp stotkowaty został usypany na 

podmokłym, uprzednio zbrojonym drewnem terenie w XIII/XIV w. Przy 

konstruowaniu nasypu zastosowano m.in. technikę skrzyniową. Budo- · 

wa nasypu przebiegała w dwóch fazach. Nie udało się stwierdzi6 

&ladów budowli obronnej na kulminacji nasypu. 

w przyszłym roku /1969 r./. w którym planuje się zakończenie 

badań w Bn1n1e. będę kontynuowane prace na podgrodziu oras na gro

dzisku stotkowatym. 

BRIW, - okol i ce, pow.Srem patrz epoka brązu 
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Wojewódzki Konserwator 

Zabytków w Olsztynie 

Badania prowadził mgr R.OJoj przy pomooy mgr W.Odo

jowej i mgr R. Łomnickiej. Pinaneował WKZ w Olsztynie. 

Trzeci sezon badań. Grodzisko wozesno4redn1owieczne 1 

~redniowieo&nea ~lady cmentarzyska z okres~ halezta

ekiaao. 

Grodzisko połotone jest na wysokim. stromym brzegu rzeki 

Ba~dy 1 odcięte od otaczającego teren~ trzema półkolietymi wałami 

o wyeoko~oi dochodzącej do 12 m. Obiekt ten w dokumentach pisanych 

występuje w 1278 r. jako caetrum Sunnemberg /sunnie • pies w języ

k~ pruskim/ a od 130• jako oaetrum Sonnenberg. Po 1320 brak o nim 

dalszych wiadomo~ci. Grodzie~o pełniło funkcję rezydencji obronnej 

proboszcza kapituły we Fromborg~. 

Badania prowadzone w 6 wykopach ~jawniłys w wewnętrznym maj

dania ~lady po zabudowaniach drewnianych wyklejanych glinę. Obiek

ty te uległy spaleni~. a zalegająca w rumowisku ceramika wyłącznie 

~redniowieczna okre6la lob chronologię. Na majdanie odkryto takta 

paleniska z kamie~iami z ceramiką pochodzącą z VII-IX wiek~. W 

wykopach na międzywal~ ujawniono przed I wałem wewnętrznym letnie

nie głębokiej fosy &&sypanej j~t w 6redniowiecz~. Potwierdzałoby 

to sugestie o wczs,nisjezym istnieniu grodziska pr~ekisgo , prze

jętego potem przez zdobywców krzytackiob. Na grodzisku, oprócz ce

ramiki wozeeno6redniowieoznej 1 'redniowiecznej odkryto takte nie

liczne przedmioty telazne - ostroga, grocik do strzały, note i 

gwojdzia, kilka bryłek aurowca bursztynu i półfabrykat paciorka, 

kamienne osełki, rozcieracze do taran. Odkryto takte typowy grób 

popielnicowy z wczesnej epoki tela&a. Na polach przyległych od 
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wchod~ do grodziska zlokalizowano w badaniach powierzchniowych 

rozległą osadę wczeenolredniowieozną. Badania grodziska i ew. oea

dy maję by6 kontyn~owane w ramach dz1ałalno~oi harcerskiej -opera

cja 1001 - Prombork". 

BOLESZCZTI. pow. !~ek Zakład Archeologii Poleki 

8rodkowej IBXM PAB w Łodzi 

Badania prowadzilit mgr ~· Głoeek. mgr L. Xajzer. 

mg: A. Nowakowski. d.r !.~okleweki i mgr z. Wawrzo

noweka /a~torka sprawozdania/. Pinaneował IHXM PAB. 

Si6day eezon badad. Osada wczeeno,redniowieczna 

/VII - XIII w./. 

Y rok~ bietęcym prsebadano ok. 251 m2• Wa kępie poło!one3 

na północ od zbiornika wodnego tzw. "Przysiek~" wyznaczono dwa 
2 . 

wykopy eondatowe o pow. 20 m /e~.2/ oraz na k'pie na poł~daie 

od tegot "Przysiek~· wytyczono 16 wykop6w o pow. 0~.221 a 2/et.1/. 

Y wynik~ badad stwierdzono. !e wymienione kępy zajęte były 

przez dredniowieczne osadnictwo rozproszone typ~ wiejskiego. Poza 

ceramiką nie znaleziono innyoh zaby~ków datujących. Z eleaentów 

mówiących o rozplanowaniu osiedla odkryto dwie jamy. Jedna • nich. 

głębsza z więksr.ę ilodoię węgli J.est prawdopodobnie poaostałodcię 

bl.ldowli o charaktarce zi811liankowya. Druga - d11ta. płytka, o kutał

oie zbli!onya do prostokąta, górę przysłonięta była nikłą waretww

ką ciemniejszej próchnicy zaieezanej z drobnymi kawałkami węgla 

drzewnego. Ba wschód od J-.y 2 ukazały eię w oalc11 równe rzędy 

drobnych podł~tnych zaciemnień o oetro aaryeowanyoh kr•wędciaoh 

·~pełnionych brunatną pró?hnioą. Odległo,ci między rzędami wyno-
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siły ok. 15 om. Układ i kształt odsłoniętych zaciemnień skłaniają 

do przypuszczenia, iż mamy tu do czynienia ze śladami orki. Wystę

powanie rzekomych śladów orki na głęboko~oi ok.60 om pod powierz

chnią oraz oddzielenie ich od dzisiejszej próchnicy ornej waratwą 

przemieszanej z piaskiem jasnej próchnicy. zdaje się wyklucza6 ich 

nowożytno,6. Wobec takiego etanu rzeczy można je wiąza6 z osadnic

twem wczesnośredniowiecznym. 

:BTTOW - powiat Katedra Archeologii Pradziejo

wej i Wczeeno~redniowiecznej 

Uniwe~eytetu im.Adama Mickie-

wicza w Poznaniu. 

Badania prowadzilir dr Jerzy Olczak i dr Kazimierz 

Siuchhidski przy współudziale mgr lranciszka Laoho

wicza i mgr Mateusza Łaetowieckiego. Pinaneował WKZ 

w Koszalinie. Osmy sezon badad. Grodziska wczesno

średniowieczne i średniowieczne. 

Charakter badad: Archeologiozna weryfikacja grodzisk /badania 

powierzchniowe, sondażowe, pełna dokumentacja rysunkowa, fotogra

ficzna i opisowa/ i powierzchniowa penetracja ich najbliższego 

zaplecza /do ' km/ w północnej 1 wachodniej czę,ci powiatu byt9w

skiego /znajdujących się niegdyś w· obrębie pow. Słupek, woj. ko

szalińskie i pow. Kartuzy, woj. gdańskie/, w ~&wiązaniu do ~adad 

przeprowad.zonych w 1961 r. 

Na podetawie danych z literatury przedmi otu. archiwów muze~l-
' nych i informacji lokalnyÓh badaozy do prac weryfikacyjnych zakwa-

lifikowano 14 obiektów uznawanych jako grodziska. W wyniku przepro

wadzonych badań poszczególne obiekty określono jako: 
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a/ grodziska woz Eoenot§redniowie<zne s 1. Budowo /etan.J/, 
l 

2. Budowo, /etn.4/, 3· Gołozewo /ett n.l/, 4. Pa~ohowo /etan.1/. 

b/ domniemane il'Od z1eka woz.eenc średniowieczne s l. Jamno 

/etan.1/, 2. Jawory ·/etan.4/. 

c/ grodziska zapewne póino~redriowieozne Ist otkowate/a 

l. Jamno /et an. s/, 2. Rokity / etan.2/. 

d/ grodziska o nie ustalonej obronologU s l. Gałą'nia Mała 

/etan,12/. 

e/ obiekty ekret§lone z rejestru grodziska 1. Gałąinia Kała 

/etan.ll/, 2. Notyno /etan. 3/, 3· Podkomorzyoe /'tan.3/. ~. Un1~ 

ohowo /etan.4/. 

f/ obiekty bez lokalizacji, nie zidentyfikowane w terenie• 

1. Skotaweko /etan. nieokreślone/. 

Ponadto na zapleosu zweryfikowanych obiektów obronnych od

kryto 74 otwa.rtyoh stanowiek aroheologioznyoh s rótnyoh okresów 

chronologiczny oh. 

OEDYNU, pow. Ołiojny patrs okres baleztaekl 

OHLEBNIA. pow. Grodzisk Masowiecki Zakład Badań Polekiego Srednio• 

wieoza Uniwersytetu Waresawekie-

go 1 Politeohniki Warszawektej 

Badania prowadsiłya doo.dr Zofia Wartcłoweka i 

mgr Zofia Wo.nioka. ~inaneował Zakład Badań Pol

ekiego aredniowiecsa Ul. Drugi sezon badad. Gro

dzisko wozeeno,redniowieozne /XII w./. 
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Grodzisko badano w czaeie od lO.VI do 26.VI. Załotono wykop 

szerokości 2 m, na przedłuteniu zeszłorocznego wykopu, w kierunku 

zachodnim. Wykonano przekop przez swwnętrzny wał grodziska dwudziel-

nego . 

Wał ziemny ueypany był z piaeku z próchnicą. W nasypie brak 

konstrQkcji drewnianych, sporadycznie występują ślady drewna. Znacz

ną iloś6 zwęglonych belek odkryto u podstawy zachodniego, wewnętrz

nego stoku wału. Prawdopodobnie są to zsunięte z wału szczątki drew

nianego płaszcza lub palisady. Szerokoś6 wału u podstawy wynosiła 

oa 9 m, zachowana wysokośó wału 2,30 m. Podłote naturalne /calec/ 

etanowi piaeek ze twirem. W nasypie wałowym występowała niewielka 

ilośó ceramiki całkowicie obtaczanej /XII w./. Przy wewnętrznym li

ou wału odkryto półziemiankę /przy profilu południowym/. Dno zie

mianki lety ponitej obecnego poziomu wody gruntowej . Występowała 

tu oeramika z XII/XIII w. Przekopano odcinek długości 16 m /32 m2, 

64 m2/. Wykonano dokumentację rysunkową. 

OHODLT.l , pow. Opole Lubelekle Katedra Archeologii Polski 

Uniwersytetu Marii Ourii

Skłodowekiej w Lublinie, 

Oddział Polskiego Towarzystwa 

Archeologicznego w Lublinie 

Badania prowadziła mgr Irena Kutyłowska pod kierunkiem 

prof.dr Aleksandra Gardawskiego. linansowała WRR w Lu

bl inie. Oemy sezon badaó. Grodzisko wczesnośrednio

wieczne /VI - VIII w./ i osada /II w. /. 

W sezonie 1968 r. badano północny odcinek najpójniejszego 
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z ewnętrznego wału. Wykonano siedem wykopów arowrch na przestrzeni 

130 m. Przekopano szczyt wału. jego zbocza oraz . ,częś6 odcinka mię

dzy wałem zewnętrznym i środkowym. Na kulminacji wału odsłonięto 

na głębokości 30- 60 om l w arach 351, 355 , 64 1, 642, 645/ kon

strukcje wałowe przepalone , a w pewnej częśc i czytelny przebieg 

w ·tych miejscach. gdzie konstrukcje owe uległy rozkładowi i za

mieniły się w brunatne zaciemnienia. Stwierdzono występowanie na 

przebadanym, zniszczonym prawie do podnóża wału odcinku umoonied , 

nadnitezy poziom konstrukcji• skrzynie z grubych belek, kładzione 

na zrąb i wiązane ze sobą, o rozmiarach 14 x 18 mł wewnątrz wypeł

nione były one piaskiem. 

Na kulminacji wału w arze 645 odkryto dolny zrąb domu miesz

kalnego, usytuowanego na już zniszczonych, nie istniejących, kon

strukcjach wału. Inwentarz ceramiczny pozwala go datowa6 na wiek 

IX. 

OZAPLE SZLACHECKIE. Zakład Polskiego Atlasu Archeo-

pow. Łosice logicznego IHKM PAN w Warszawie. 

Badania prowadziła mgr Irena Górska. ~inansował 

IHKM PAN. Pierwszy sezon bada6. Domniemane gro

dzisko wczesnośredniowieczne. 

Obiekt zwany "Głodowa Góra" położony jest w obrębie wsi, po 

prawej stronie drogi wiodącej z Zalesia do Czapli Szlacheckich. 

W literaturze przedmiotu obiekt znany od końca XIX wieku. 

Niszozony przez rozkopywanie jego części, nigdy nie dostarczył 

materiału aabytkowego, który pozwoliłby na ustalenie jego chrono

logii. 

. 
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Badaniami sondażowymi /9 - 13, VII/ objęto czę9ć powierzchni 

"Głodowej Góry'' • Wykop wielkości 5 x 5 m nie ujawnił żadnych śla

dów pochodzących z wczeanośredniowiecza, bądź to z starszych okre

sów. W warstwie kulturowej zalegającej pod darnią , o miąższości 

ok. 40 cm, znaleziono 2 ułamki ·ceramiczne, 1 gwóźdź żelazny oraz 

2 kości zwierzęce. Zarówno ceramika, jak gwó4dź, wskazują na przy

należność czasową obiektu przypadającą na XII-XIV wiek n.e. 

Byó może obiekt ten jest pozostałością po grodzisku typu 

kopcowatego. 

CZARNA WIELKA 

pow . Siemiatyoze 

Stanowisko I i II 

Stanowisko I 

Konserwator Zabytków Archeo

logicznych w Białymstoku 

Badania prowadził mgr Jan Jaękanie. Finansował WKZ 

w Białymstoku. Drugi sezon badań Cmentarzysko wczes

nośredniowieczne /XII-XIII w/. 

Prace o charakterze ratowniczym przeprowadzono na cmentarzys

aku położonym w odległości ca 1,5 km na północ od Cza.rnej Wielkiej. 

W br. badaniami objęto powierzchnię 140m2, w części południowo

wschodniej cmentarzyska. Wyeksplorowano 10 grobów z prostokątnymi 

obudowami z dużych głazów. W jamach grobowych nie napotkano szcząt

ków kostnych . Wystąpiły w nich tylko niewielkie ilości węgli drzew

uych rozsypanych ~ częściach przydennych oraz przedmioty inwenta

rza rzeczowego m.i . fragment sierpa, sprzączka, krzesiwo , toporek. 

Na ich podetawie można uznać, że chronologiaznie groby te mieszczą 

si~ w podanych wyżej ogólnych ramach czasowych omentarzyska tj. 

XII-XIII w. 
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S tanow ie~o II . 

Badania prowadziła mgr. Krystyna Chilmon. l'inan

sowa~ WIZ w Białymetok~. Pierwesy sezon badań. 

Cmentarzysko k~hanowe, wozesno~redniowieczne 

/XI-XII w./ 

Prace o charakterze ratowniczym objęły jeden k~han o ~sz

kodzonym na ek~tek wydobywania kamieni nasypie. Ueyt~wany był 

w odległo~oi ca 600 m na poł~dnie od Czarnej Wielkiej. W okoli-· 

cy kurhan~ wyetęp~ję dalsze kopce, luJno rozmieszczone, w odle

~ło,ci od 50 do 250 m jeden od dr~iego. 

Badani~ /.jeezoze·niezakończone/ ujawniły, te nasyp k~hanu 

miał ponad 30 a 'rednioy 1 . ponad 2 m wysoko,oi. Wznie sioilo .go s 

ziemi i kamieni. Xamienie zachowały się jedynie w re~iktaoh 

warstw zaleaająoych u podstawy. 

Szczątków kostn~oh w obrębie nasyp~ dotyohcsae ni~ znale

ziono. Występiły ona w postaci spalonych ułamków w powierzohnio

wej warstewce wepółozeenego hum~•~ - w nienar~~onej partii na

syp~. Dalsze badania ~etalę ozy był to jedyny ~lad pochówka w 

tym grobie kurhanowym. Nieliczne ul~i ceramiki Żnalezione w 

nasypie pozwalają watępnie datowa6 na okres wczesno~redniowie

ozny /XI-XII w./. 

CZERSK, pow. Piaseozno 

Stanowieko 1, 2, ' 

Zakład Archeologii 

Wczesno~redniowiecznej 

IHKM PAN w Warezawie 

Badania prowadziła mgr Jadwiga Rauh~t przy 
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~dziale et~denta J. Dębskiego , prace konsulto~ali 

dr S. S~chodoleki ' i dr A. Tomaszewski. Pinansował 

WXZ w Warezawie i ' IHKM PAN. Kaplica zamkowa /XV l 

XVI w./, osady podgrodowe wc~esno~redni owieczne 

/XV - XII w. /. 

Badania miały charakter eondatewy i koncentrowały się w 

trzech p~ktachł na terenie dziadzidca zamkowego /połotonego 

na dawn1m grodzie/, wokół r~in kościoła pod wezwaniem ~w. Piot

ra /etari. 11, oraz na sąsiednich wzniesieniach zajętych przez 

wczeeno~redniowieczne osadnictwo podgrodowe i grodowe na Ple

banii /etan. 2/ i Xsiętej Górze /etan. ,;. 

Stanowieko 1 

Badania archeologiozno-architektonic~ne na samk~ miały na 

cel~ całkowite o4słoni,cie zarys~ ~wndament6w kaplicy zamkowej 

i' ~'cUlenie jej chronologii. W wynik~ pocsynionych obserwacji 

8twier4zono, te zachowane ~wndamenty nie posia4ają tadnych ele

mentów romańskich. Odkryte oioay pochodzące z b~dowli sakralnej 

znajdowały się na słot~ wtó!nym. Ponadto ~chwycono trzy kolejne 

fazy bQdow~ mQrQ absydy kaplicy zamkowej. Najstarszy, nagłębiej 

posadowiony mQr datowany na XV-XVI wiek wykonany jest z naprze

mian połotonJeb warstw granitowych otoczaków i wtórnie Qty tego 

grWSQ ceglanego . Tę •8JII4 techniką wykonany został pó~niejezy, 

płycej posadowiony odoinek m~·Q przylegający do wzmiankowan~go 

od strony zachodniej. W okresie międzywojennym w wynik~ prac 

koneerwatcrsiich caohowany fwndament został olicowany warstwę 

otoczaków na saprawie wapienno-cementowej. 

Stanowieko 2 

Praoe wykopaliskowe na terenie osady podgrodowej polegały 

na przecięoiQ wzgórza ko~cielnego wykopem 1 m ezeroko~ci na od-
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cink~ od płn. ściany kościoła parafialnego do skraj~ skarpy ~ 

kierunk~ północnym. W związk~ ze zniwelowaniem oraz przemie

szaniem ~arstw w tej cz,ści wzniesienia /prawdopodobnie w okre

sie budowy ko~cioła parafialnego/ zachowały się tuta~ jedynie 

nikłe resztki warstwy wczesno~redniowiecznej datowanej nielicz

nymi ułamkami ceramiki na XI-XII wiek. Z tego czasu pochodzi 

także częśó odsłoniętej, epalonej ' tonetrukcji drewnianej /b~dy

nek?/ zniszczonej przez fundament zb~dowany z polnych kamieni. 

Stanowieko ' 

Bardziej intensywną warstwę wczesnośredniowieczną uohwyoo

no w wykopie sondażowym założonym na wzniesieniu, po pr~eoiwnej 

Atrouie drogi, zwanym Księżą Górą. a zajętym niegdyś przez osad• 

podgrodową. W warstwę tę datowaną orientacyjnie na XI-XII wiek 

wkopane zostały pochówki szkieletowe. Dwa z nich należą do okre. 

eu wczeenośredniowiedznego. Przy jednym ze szkieletów znalecio

no nóż. Poza tym na wykopie w pobliżu płd. brzegu skarpy odsło ... 

n l ęto negatywy m~ów ~ypełnione kamieniami narzutowymi i kawał ... 

k~mi cegieł gotyckich. Należą one, jak się wydaje, do bliżej 

ni• ukre~lonej gotyckiej budowli. Badania trwały od s. VIII do 

}O . Vlll. f 8 r. 

Clt.li :'l< , pow. Piaseczno 

S t. a" ,. i sko 4 

Wojewódzki Konserwator 

Zabytków w Warezawie 

PĄdonia prowadziła mgr Teresa Kierenowska. 

l'' 1 nt<noował WXZ w Warezawie. Drugi sezon 

b · t '1afl , Os adnictwo wczesnośredniowieczne i 

s r &dniowieczne /VII-XV w./ oraz nowożytneJ 

ś J qdy osadnictwa z okresu haleztaekieao. 
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Prace wykopaliskowe p~owadzono na etan. <1 usytuowanym na 

terenie dav;nego podgrodzia : między E pierzeją Rynku a murem 

otaczającym od zachodu kościół parafialny. Powierzchnia 3 wyko

pów wynosiła łącznie 40m2 • Mią~azoś6 wars tw kulturowy ch osią

gała od 0,70 m do 2,70 m. W wyniku prac uzyskano dalęze materia

ły do dziejów osadn i ctwa wczesnośredniowiecznego na tym terenie 

od VII wieku po wiek XV. 

Poza sporadycznie występującymi ułamkami naczyń kultury 

grobów kloszowych, znajdowanami w piasku calcowym, na~sterezym 

obiektem jest wypałnisko budynku częściowo wgłębionego w calec 

o rzucie zbliżonym do owalu, o wymiarach 1,60 x 2 , 80 m? /częś6 

S wypełniska zniszczona/. Wypałnisko w przekroju nieckowate za

wierało ułamki naczyń z VII-VIII wieku, ko~ci zwierzęce i pozoe• 

tało~ci paleniska. Występujące w pobliżu w dużym rozrzucie uła

mki naczyń z tego okresu świadczą byó może o istnieniu tu osady. 

Odsłonięto częściowo 2 budynki półziemiankowe z XI-XII 

wieku, o rzucie zbliżonym do prostokąta, o wymiarach 3tZO m x 

4,5 m?, 4 x 5,5 m?. Budynki były wkopane w calec na głęb. 1,20 

m, 1,40 m, konstrukcje śoi~ miały zapewne plecionkową, o ozem 

świadczyły by ślady kołków usytuowane wokół wypełnisk. W wypeł

niskach znaleziono ułamki naczyń i kości zwierzęcych. Z tego 

okresu pochodzi też jama gospodar cza o średnicy 1, 60 m z ułam

kami dużego naczynia zasobowego. Wszystkie 3 obiekty stanowią 

czę~6 zabudowy podgrodzia XI-XII-wiecznego grodu usytuowanego 

na wzgórzu zamkowym. 

Zapewne z XIII wiekiem należy łączy6 zarys budynku naziem

nego o rzucie prostokąta częściowo odsłoniętego. Z pr~ełomu 

XIII/XIV wieku pochodzi jama odpadkowa. W XIII wieku wykopany 

został rów czę,ciowo wyeksplorowany, na d.nie którego na głęb. 

2,10 m znaleziono kawałki zwęglonego drewna • Rów ten etanowił 
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zapewne czę~ć umocnień obronnych zamykających dostęp od zacho

d~ do podgrodzia usytuowanego przy XII-XIV wiecznym grodzie po

świadczonym na wzgórz~ zamkowym. Zniwelowanie rowu przypada na 

wiek XIV i łączy się zapewne ze zmianą systemu ob~onnego nowo 

powstałego murowanego zamku. 

Z XIV wieku pochodzą ~lady palenisk, ełuŻ~oych zapewne do 

wytopu telaza, z dużą ilo~cią żużli i stopów, przywartych do 

ułamków naczyń . Z oetatnieg~ wieku ~redniowiecza pochodzą 3 bu

dynki mieszkalne o konstrukcji zrębowej , podpiwniczone, noez~ce 

ślady pożaru. Budynki te należą jut do now?go układu przeetr zen• 

nego Czerska i wchodzą zapewne w obręb pó~no ~redniowieoznego 

miasta . 

Do najmłodszego poziomu osadniczego, wyróżnionego na bada

nym odcinku należy bruk z kamieni polnych i cegły gotyckiej, za

legający na grubej podsypce ziemi z piaskiem, który pochodzi 

zapewne z XVI-XVII wieku. Układ jego potwierdzał by istnienie 

nie czytelnego dzi~ w terenie połączenia drotnego między ulica

mi Rybacką a Mostową . idąoego może po linii dawnych urządzeń 

obronnych podgrodzia. 

Planowana kontynuacja badań na tym stanowieku pozwoli wy

jaśnić bliżej funkcje rowu i u6ciśli6 chronologie i powiązania 

odsłoniętych obiektów. 

CZOŁOMYJE , pow . Siedlce Zakład Folekiego Atlas~ 

Archeologicznego IRKM 

PAN w Warezawie 

Radani a prowadził dr Jerzy Pyrgała. Pinaneował 

IHKM PAN. Pierwszy sezon badań. Gr odzisko wczee-
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Badania prowadził mgr Antoni Porzez1ńeki 

Finaneowało . M.T.S.K. w My~liborzu. Pierwszy 

sezon badań. Osada wczesnośredniowieczna /VII w./. 

Stanowieko 4 położone jest około j,5 km n~ południowy 

weohód od wei na rozległym płaekowytu przy paeie bagien i łęk . 

Podozae prac badawczych rozkopano 1 ar oraz 105 m rowu kontrol

nego wzdłuż oei 0-W. Na odsłoniętej powierzchni ujawniono i wy

ekeplo,owano 3 półziemianki o wymiarach od 3 , 30 x 2,60 m do 4 

x 2 ,80 m. Miały ,one orientację wzdłuż OS-NW i 0-W. 

Wypałnisko półziemianek etanowiła ciemno- czarna ziemia z 

dUźę ilo~cię przepalonych, drobnych kamieni. W półziemiance nr 

2 natrafiono na ozę~ciowo zniszczone palenisko , wylotone kamie

niami o średnicy od 10 do 20 cm. 

Inwentarz ruchomy etanowiła ceramika ręcznie lepiona, na 

ogół dobrze wypalona z domieszką ~rednio i gruboziarnistą. 

Większo~6 uzyskanych fragmentów ceramiki pochodzi z naczyń o 

łagodnie esowatym profilu z lekko wychyle~ na zewnątrz ezyjkę 

o prostej poziomej krawędzi . Ceramika ta pod względem form i 

techniki wykonania nawiązuje do ceramiki z Lubieezewa etan. 2b 

oraz ma analogie w ceramice typu Sukow /NRD/ . 

Poza ceramikę uzyskano kilkanaście fragmentów prażnio o 

okrągło ukształtowanych brzegach z odciekami ełomy i zboża . 

Pod względem formalno - typol ogicznym nateriał ceramiczny 

z omawianej oeady jest do~ó jednolity 1 datowa6 go motna na 

VII wiek n.e. 

Badania powyższego etanowiska kontynuowane będę w r oku 

przyszłym. 
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DZIERZ!ZNIA, pow. Płońek 

DZllCIOlY, pow. Łosice 

patrz okres wpływów 

rzymskich 

Zakład Polskiego Atlasu 

Archeol ogicznego I HKM 

PAN w Warszawie 

Badania prowadziła mg I rena Górska . Pinansował 

IHKM PAN. Pierwszy sezon badań. Grodzisko wcze

snośredniowieczne /XII w./. 

Grodzisko położone jest w dolinie rzeki Tocznej i znajduje 

s~ę w odległości 1 km na wschód od zaQudowań wsi Dzięcioły Sta

re. 

Badaniami sondażowymi /10- 14.IX. / objęto gródek wewnątrz 

oraz obwarowanie podgrodzia. 

Wykop I wytyczony został w obrębie gródka wewnętrznego po 

osi NS o wymiarach 5 x 2 m. Objął on ewoim zasięgiem fragment 

stoku wału od strony wewnętrznej . W warstwie kulturowej o miąż

szości do 40 cm znaleziono drobne ułamki ceramiczne, grudki pol~ 

py oraz 1 fragment koAci zwie'rzęce j. 

Wykop II. usytuowany w obrębie podgrodzia, posiadał warstwę 

kulturową o jeszcze mniejszej miąższości /do 30 cm/, w obrębie 

której znaleziono analogiczny materiał zabytkowy jak w wykopie I . 

Obiekt datowany może byó na wiek XII. 

FALENTY, pow . Piaseczno patrz okres lateński 
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GNIEZNO 

Stanowieko 3a, 19a, 47a, 3b 

Muzeum Archeologiczne w Pozna

niu. Oddział w Gniełnie. 

Badania prowadziła mgr Gabriela Mikołajczyk. Finanso

wali WKZ i MRN w Gnietnie. Pierwez.y sezon badań. Osad

nictwo wczesnośredniowieczne, średniowieczne,nowotytne. 

Badania w Gnietnie mają charakter ratowniczy. Prowadzone przez 

Hydrobudowę prace ziemne związane eą z budową kolektora miejskie

go, przechodzącego na dużym odcinku przez tereny zabytkowe • . 

Dotąd, w pięciu odcinkach, drogą odkrywek przekopano rowy 

szer. 350 cm o łącznej długości ok. 115 m, oraz tunele o średnicy 

250 cm i łącznej długości ok. 212 m. Tunele przebiegają przecięt

nie na głębokości od 9 do 15 m poniżej współczesnego poziomu. Są 

one drążone sposobem górniczym. Po raz pierwezy przy tego rodzaju 

robotech ziemnych stały udział biorą archeolodzy. 

Prace są prowadzone na północ i wschód od grodu, oraz na 

wschód od podgrodzi, po zewnętrznej stronie wczesnośredniowiecz

nych umocnień. 

Na północny wschód od grodu, w pobliżu podmokłegp terenu, 

narazi e na niewielkim odci.nku na trai'iono na warstwy kul turowe za

wier~jące zabytki przynajmniej od VIII w. , oraz na ślady wczesno

średniowiecznej drogi. Odsłonięte relikty drewniane były zbyt ni

kłe, aby je prawidłowo interpretowa6 . 

Po ~hodniej stronie zespołu grodowego na odcinku dł.ok.80 m 

natrafiono na dolną, zewnętrzną częś6 konstrukcji drewniano-ziem

nego wału przekładkowego. Wał zbudowano z drewna dębo~ego, a gru

boś6 belek i haków dochodziła do 50 cm. 

Od strony wschodniej, prostopadle do wału, był most szerokości 

ok.5 m. Prowadził on prawdopodobnie od osady na Wzgórzu Panieńekim, 
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~oprzez strug~ przepływającą u stóp wału, do bramy,, podgrodzia II. 

Most zbudowany był z belek grubości 30-40 cm, uk~adanych parami 

w poprzek etrugi,nakrytych z góry deskami. 

Częśó wału, na północ od mostu zachowała na<ly pótaru. Na 

przestrzeni kilku metrów od mostu, w omawianym ki~runku zalegał 

bruk kamienny a nad nim epalenizna zawierająca ceramikę wozeeno

średniowiec'zną oraz kości zwierzęce i prawdopodobnie ludzkie. Zna

lezisko zdaje się wskazy~aó na ślady walki. 

W niedalekiej - odległości od mostu uchwycone zostały na prze

strzeni 125 om ukośnie wbite przed licem wału pale dębowe. Górne 

końce odchylone były od wału w kierunku strugi. 

Na wsch6d od wału otaczającego podgrodzie III natrafiono m.i. 

na zasyp~y w XVIII w. staw. Rząd słupów od strony południowej 

mote wskazywać na to, te mógł tu byó przy brzegu jaki~ niewielki 

pomost nad stawem, względnie mbst, ponieważ przez omawiany staw 

~rzepływała struga. Warstwy kulturowe, nie przekopane do calca 

na tym odcink~ zawierają materiał zabytkowy pozwalający na datowa

nie ich na okres o~ XII do XIX w. 

Ponad~o, na jednym z badanych odcinków natrafiono na dwie 

studnie. Jedna, o wymiarach zewnętrznych 240 x 140 cm miały cem-

. browinę dębową , druga młodsza - prawdopodobnie z 1846 r. - wyko

nana była z cegły o wymiarach 20 x 26 x 14, 5 cm ;grubości 7 om. 

Wymiarów tej etud.ni nie dało się ustali6. Wypełniska studni nie 

bad~o . 

Mi mo bardzo .t rudnych warunków pracy uzyska.no sporo cennego 

mater iał u. Umożliwi on .wnikliwsze poznanie kul tury materialnej 

Gniezna od wczesnego średniowiecza do czaaów najnowszych. 

GODAWY, pow. żnin patrz' okres lateński 
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GOSTYNIN - "Dybanka" 

pow. Gestynin 
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patrz średniowiecze 

Zakład Epoki Metali IHKJI PAN 

w Warezawie 

'Badania prowadził mgr Leszek Gajewski. P'inaneował 

IHKM PAN. Pierwszy sezon badań. Domniemane grodzi

sko wczesnośredniowieczne . 

Badania /20-29.VI/ miały charakter prac rozpoznawczych. Obiek

tem eksploracji było znane w literaturze domniemane grodzisko wczes

nośredniowieczne na "Dybance", na którym nie znaleziono dotąd za

bytków pozwalających na datowanie obiekt~. 

Wykonano cztery wykopy eonda~owe. nie łączone ze sobą. W o

brębie wykop~ I /2m:x2m/. zało~onego w środkowej części kotlinki

domniemanego "majdan~", podobnie jak w wykopie II /4mxlm/, przeci

nającym poprzecznie domniemany wał. i w wykopie IV /4mx2m/ - za

ło~onym na odcink~ środkowym domniemanej fosy, stwierdzono pod 

warstwą ściółki i darni stos~kowo słabo wykształcony poziom próch

niczny ze znaleziskami nowożytnymi /szkło b~telkowe. fabryczne 

gwojdzie żelazne 1 1./ i poziom iluwialny. o miątszości nie prze-

· kraczającej 0,5 m, poni~ej za~ calec - jasnożółte piaski i żwiry 

bes śladów próchnicy pierwotnej. Wykop III /4mx2m/ - załotony na 

stok~ domniemanego wał~. ujawnił pod tworzącym się poziomem próch

nicznym calec - jasnożółte piaski i żwiry. 

W świetle wyników tegorocznych badań. wydaje się, te obiekt 

ten należałoby skreślić z rejestr~ domniemanych grodzisk wczesno

średniowiecznych Mazowsza. 
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pow. Goetynin 
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Zakład Epoki Metali IHXM. PAB 

w Warezawie 

Badania prowadził Leszek Gajewski. Pinansował 

IHKM PAN. Pierwszy sezon badań. Grodzisko wczes

nośredniowieczne i 'redn1ow1eozne /XII/XIII-XIV w./. 

Eksploracją /20-29.VI/ objęto nowoodkryte grodzisko na ~y

eeJ Górze", połotonej w paśmie wznieeieó na lewym brzeg~ Skrwy, w 

odległości ok. 1,5 lal w k1erunk1.1 pó.łn.-zaoh. od centrum miasta. 

Wykonano wstępne prace pomiarowe oraz jeden wykop sondatowy 

/2 x 2m/, któ_;:y 1.1jawni't ślady silnego pob.r1.1 w poł1.1dniowo-zachod-
. . 

niej części obiekt~ /zwęglenie drewnianych, wypalenie na czerwono 

glinianych i okopcenie kamiennych elementów. konstrukcji wał1.1 ?/, 

oraz dał dl.lto znalezisk ceramiki /ok.2000 tił./ i kilka przedmio

t~w ~elaznyoh z XII/XIII- XIV w •• w tym grot bełt1.1 kus~. 

Wydaje się, te grodzisko to, jak 1 inne zabytki wczesnośred

niowieczne w rejon~e Goetynina /m.in. osada otwarta z VI-II w., 

osada otwarta z XI- XII w. i domniemane miejece · grzebąnia zmarł~oh/, 

tworzą by6 mote cały zespół osadni~zy, który nalety wiąza6 z roz

wojem najstarszego Goatynina. Czy słl.lBzna jest ta e1.1geetia, okatą 

przyszłe badania. 

GORA ZlfYCUSTWA 

pow. Strzegom 

Pracownia Aroheólogiozno-Kon

aerwatoraka PKZ w War~e 

Badania prowazdili: mgr mgr Buczek~Płaohtowa ,~X.Nowiń-

" ski. Finansował WKZ we Wt·ocławiu. Pierezy sezon badań. .. 

Grodzisko wozeanośrednJaw~eczne /X-XI/XII w./. 
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Celem prac / 5.VIII-3.IX/ było przebadanie grodziska niszczo-

nego przez kamieniołom. Na podetawie wizji terenu stwierdzono , że 

gród był przypuszczalnie owalny , z dwoma wałami wewnętrznymi i zaj

mował prawie cały szczyt góry . Jeden z wykopów przeciął najlepiej 

zachowany wał o wys. ok. 2 m. Budowa wału była trójwarstwowa - pod 

warstwą ziemi znajdowało się kami enne lico otaczające jądro złożone 

z dużych głazów grani~owych. Pozostałymi wykopami, w ilości 8, ata

rano się przebada6 teren po obu stronach wału. Główną cechą zakła

danych wykopów była ich niewielka głęboko§ó /na poziomie od ok. 

0,10 m do 0,60 m ukazywała się skała/ oraz brak warstwy kulturowej. 
; 

Pewnych wskazówek o zasiedleniu grodziska daje nagromadzenie ułam

ków ceramiki w miejscach naturalnych zagłębień skalnych, gdzie mo

gły znajdowa6 się pomieszczenia mieszkalne. Sugeruje to równie~ pa

lenisko odkryte w takim zagłębieniu. Mała ilo66 materiału zabytko

wego skłania do wniosku o achronieniowym charakterze grodu użytko

wanego w okresach niepokojów. Prócz jle zachowanych ułamków naczyń 

znal eziono tu nożyk żelazny i prz,ślik. 

Na podstawie ceramiki, nawiązującej do wczeano~redniowieczne j 

ceramiki śląskiej, obiekt można datowa6 na czas od IX do XI/XII w. 

GRABOWIEC, pow. Hrubieszów 

GRODBK , pow. Sokołów Podlaeki 

patrz ~redniowiecze 

Zakład Polskiego Atlasu 

Archeologicznego IHKM PAN 

Badania prowadziła mgr Irena Górska. linansował 
l 

lHKM PAN. Pierwszy sezon badań . Grodzisko wczes-

nośredniowieczne i średn-iowieczne /XII i XIV /XV w. /. 



Grodziato polotone 3eet w obr,bie wet na wyaok1e3 kraw,dsi 

doliny B&J&U.• 

Wykop u.eytu.owano proatopadle do linii prsebiegu. wału.. Objęł 

on ewym zaei,giem os,,6 wewnttrsną grodu. oras wewnttrzny etot wału.. 

Jeso wymiary wy.oo,iły 8 x 2 •· 

Odełonitto fragaent tonetru.ko31 wału. obronnego w poetaoi 

wssltdnie dobrse saohowanych reestek epalonesb drewna /~o WJ3to1~ 

rozeypu.3ęoeso sit/• Slady drewna wye~piłJ na dł&J&O,oi 3 m, oble

pione były sliną 1 tworzyły sarys proeto~tnyoh skrsrd wypełnionych 

sllq• Uchwycono tatłe 3edno narołe skrzyni, wzmocnione dodatkowo 

taaieniami. Zachowana słtboko'6 ekrsyni wynosiła 80 om, r6wn1eł 

tyle wynosiła 3ej szer.oko,6. Do lica skrzyni od etro111 wnttrsa gro:.: 

du. przylegała ław~ kamienna szeroko,o1 180 oa, saohowana w ewojej 

wysoto•o~ p1erwotnej od 40 om do 80 om. Ia je3 pow1ersohn1 sna3do

wały si• dfpbne ~tgle drse~ne, poopod .. oe se sniesosone3 ~rne3 

waretw7 bierwion tworqcyoh konetru.koj• skrzyniowę wału. Oało•6 

przykrywały gl1n1aete 1 ~r6chniose waretwy ziemi. 

Warstwy ku.l~u.rowe wnttrsa grodu. ujawniły dwie fasy oeadnicsta 
. . 

etaresa, na lłtboko,oi od 80 om do 120 oa od powiersohni wykopu. . 

uwierała materiał oeramio&nJ poohodzęcy • · n ·I wieku.. nodesa fa

••• obejmu.jęoa warstwy • słtboko,ci od 20 do 80 cm od powierschni 

wykopu, sawierała ma-teriał. oeraaiozny, bryłki ł11tl:a łelasnego oraa 

lto,ci nierstoe. Do'6 11oane u.łamlt1 nacs~ slini~oh poclaod._ • 

XIT-IT wieku.. W obrtbie tego aateriału. wyst4piły epora4Joeie 4rob

ne ułamki nacsyd wczeeno,redniowieoznych - zavewne wekutek inten

sywnego niszczenia .grodzieta przez jego wep4$łozeenyoh u.tytkownik~•· 



GRUOZNO, pow. awiecie 

Stanowieko 1, 2 
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Muzeum w Grudziądzu i Katedra 

Archeologii Polski Uniwer•ytetu 

im. Mikołaja Koper nika w Toruniu. 

Badania prowadzili: mgr Ryszard Boguwolski 1 mgr G~

rard Wilke. Pinaneowalit_WXZ w Bydgoscczy, Muzeum w 

Grudziądzu i PRR w ~wieciu. Wczeeno~redniowieczne 

omentarzyska /IX-X w., XIII-XIV w./,oeada /IX-X w./ 

t :grodzisko /IX-XI w. /. 

Stepowisko l 

W 1967 roku zakodozono ratownicze prace wykopaliskowe na 

omentarzysku wczesnośredniowiecznym w Grucznie, datowanym na XII

XIII wiek. osiągając wyrdnie jego kradcowe partie. Pod pochówka

mi szkieletowymi odkryto równiet 39 jam osadniczych naletącycb do 

egzystującej tutaj w IX-X wieku osady otwartel• Zamierzeniem tego

rocznych badań było odsłonięcie dalszych c~ę~oi tej osady. W za

ło~onych dwóoh wykopach /ar 109, ów.C, ar 129, 6w.A/o wymiarach 

4,5 x 4,5 m,pod warstwą kulturową /w-wa II/ natrafiono na półzie

miankę, zawierającą w dwóch poziomach reestki dutych palenisk, oraz 

~lady pionowo wkopanych słupków. 

Odsłoni,te dwa poziomy osadnicze 4ostarczyły obok kilku in

nych zabytków duto materiału ceramicznego, w śWietle którego pół

ziemiankt datowaó motna na II-X wieku, za~ warstwę II na okres 

lll-XIII wieku. 

Stąnowieko 2 

W związku z dalszą realizacją planu badad nad wczesnośred

niowiecznym osadnictwem międzyrzeczy Gwdy 1 Wisły przeprowadzono 

wstępne prace wykopaliskowe na grodzisku w Grucznie. 
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Wykonano prace pomiarowe, rozpoznanie obiektu i powięz~ie 

go z resztą du~ego wczeeno6redn1ow1ecznego 1 6redn1owieozneao ae

apołu osadniczego. Grodzisko lety w środkoweJ czę6ci wei, obok 

kościoła św . Jana, obe jmuje odciętą od reszty najbardzieJ wyni~

ałę ozęś6 wysoczyzny wzgórza morenowego /ok.,O m wye.wsgl./ . 

Kształt ma nieregularnego owalu, otoczone jest wałęa ryeuJęoya 

eit wyrajnie na całym obwodzie poza cz,ścię wschodnią, w tym teł 

kierunku opada wkltsłJ maJdan. Wał najbardzieJ czytelny Jest w 

cz,lci p6łnocneJ, gdzie osiąga wysoko66 około 4 m od poziomu maJ

danu. •ozmiary maJdanQ według obecnego etanu zachowania, wynos .. 

około 'O x 50 •• 

Załotono dwa wykopy, pierwszy w 6rodkoweJ O&f,Ci arodaleka 

/4x5~· dr~i w czt,ci zachodnieJ !4,5x4,5m/, w ·miejeou w .. nttrl• 

nego rozeypieka wału. W wykopie pierezym /I/ samiaet epodsitwantJ 

wewn,trzneJ zabudowy aro4u, odltryto 5.0 poc~wk6w eatieletowyob aa .. 

legaJących w trzech posioaaoh, etanowięoyob Oltf6 omentaraJaka •

gsystuJ4cego Jut po upadku grodu. Wykop drU«1 /II/ poswolił na 

odkrycie intereeuj4cego ~ładu etratygratiozneao o traJDastu war

etwaob kQltQrowyoh, zalegaJących na gł,bąko46 ,,9 m. tworzyły on~ 

wewnttrane rozsyplako wału obronnego snieao~onego gwałtown,a poła

rem. kryJące pod zgliszczami relikty wewnętrzneJ zabudowy grodu. 

Wykop ten dostarosył obok grocika strzały a zadziorami i bełtu 

kuszy, n1ew1elk4 ilo66 materiału ceramicznego /ułamki naozyó rtc•· 

ni• lepionych, górę obtaczanych/. 

W lwietle dotJchozaeowych materiałów omentarayeto &lokalizo

wane na maJdanie grodziska datowa6 mołba na XIII-XIV wiek, grodsi

sko zaś w ramach chronologicsnych IX-XI wieku. 
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HORODYSKO, pow. Chełm Kuzewm Okręgowe w Lublinie. 

Badania prowadził mgr Zygmunt aluearski. Pinansowało 

PTA Oddział w Lublinie i Muzeum Okręgowe w Lublinie. 

Drugi sezon badań. Grodzisko i cmentarzysko wczeeno

~redniowieczne i ~redniowieczne /XII-XIV w./. 

Na grodzisku rowy sobda~owe z 1967 r. objęły swoim krzy~o

wym układem całość majdanu , "przecinając go w kierunkachs północ

południe i weohód-zachód. 

Działki wytyczone w roku bie~cym ueyt~owano w północno

weohodniej części majdanu, między wschodnim i północnym ramieniem 

"krzyta•. 

Ogółem założono i przebadano 13 działek o wymiarach 5mx5m . 

/3,25 ara/, w których miężezoś6 warstwy kulturowej w zależno,oi 

od ukształtowania terenu wahała się w granicach od 5o cm do 130 om. 

Ozę~ć działek wytyczono w miejecu kopoowatego wzniesienia, 

gdzie w roku ubiegłym odkryto eześć ~zkieletów dziecięcych. Obec

nie odkryto 30 grobów szkieletowych, w tym eze~ó ze szkieletami 

zachowanymi w całości . W pozoetałych wypadkach zachowały eię je

dynie czaszki lub kilka kości. W kilku· grobach znaleziono jeden 

lub kilka fragmentów ceramiki i gwojdzie. Ozęś6 grobów posiadała 

wyrajne ja~ grobowe , w keztąłoie prostokąta . Wszystkie pochówki 

usytuowane były głowę na zachód. 

W pozoetałych działkach, podobnie jak w roku ubiegłym, nie 

natrafiono na ślady zabudowy, jedynie występujący materiał cera

miczny, drobne narzędzia i inne przedmioty żelazne, pozwalają 

przypuezoza6, że przebywały tu grupy l~zi. Ozae pobytu ludności 

na tereniegrodziek lnie był prawdopodobnie stały. 
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Tak~teriały zabytkowe z majdanu grodziska jak i ' cmenta

rzyska pozwalają datować obiekt na wiek XII-XIV. 

Na stanowieku planuje się dalsze prace wykopaliskowe. 

INOWROCŁAW - miasto 1 powiat Katedra Archeologii Pradzie

jowej i Wczeeno~redniowiepznej 

Uniwersytetu im.Adama Miokiewi-

cza w Poznaniu, Muze~ im.J. 

Kasprowicza w Inowrocławiu. 

Badania prowadziła dr Aleksandra Cefta-Broniewska. 

Pinaneowali: MRN i PRN w Inowrocławiu. Drugi sezon 

badań. Osadnictwo wczesno~redniowieozneJ ~lady z 

okresu wpływów rzymskich. 

Kontynuowano akcję weryfikacji grodzisk wczeenośredniowieos-
• . 

nych i badań powierzchniowych. Szczegółową penetracją powierzch

niową objęto peryferyczne strefy miasta oraz rejony przyległe, 

czyli terytorium ograniczone na płd. Notecią, · ku pln. siłgające 

do linii Łatkowo, Gnojno, Strzemko~ i Borkowo, na wschodzie obej

mujące wsie Dalkowo, Balino, Trzaski, Sikorowo 1 Łojewo a na za

chodzie Radłówek, Sojkowo, Cleślin i Dziarnowo • 

. W rezultacie odkryto i zweryfikowano na terenie miasta ok.90, 

a na obszarze okolicznych wiosek prawie 150 stanowisk. Wanieeienie 

na mapę we~atkioh tych punktów wykazuje wyrajną zaletno~6 gęstod

ci osadnictwa od sieci wodnej. 

Inowrocław załotony został na rozległym i wysokim wzgórzu o

toczonym wokoło szerokim ·pasem nizin. Wzniesienie to, liczące 

4 x 2 km ~rednicy. pozbawione jeet .naturalnycb iródeł w~dy- w 
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przeciwieństwie do dośó gęstej s i eci s t r ug 1 s t awów w s trefie ni

zinnej. Nic więc dziwnego, że licznie przybywający na urodzajne 

czarnoziemy przebtawiciele różnych kultur, omijali t er en wynie

siony, chętnie zakładając swoje s iedziby na nizinie, w pobli tu 

zbiorników wod.nych. 

Szczególną koncentrację stanowiek archeologicznych daje się 

z~uwaty61 l/ w północno-zaohodniej części tego terytorium, w rejo

nie Sławęcina, Sławęcinka i Sójkowa, 2/ na południowym-wechodzie 

w pasie od ~si Szarlej poprzez ~ojewo do Sikorowa i na wschodz i e 

w rejonie Jacewa. Mniejsze skupienia osadnicze obejmowały: Szym

borze, Mątwy, Batkowo, Solanki, Kłopot i okolice stawu "Rybnik". 

Nie ulega wątpliwości, it czynnikiem mającym również duty wpływ 

na rozmieszczenie dawnych skupiad osadniczych, miał przechodzący 

przez Inowrocław słynny "szlak bursztynowy". Dowodzi tego m.in. 

szozególn1e silna koncentracja na omawianym terenie stanowiek z 

pierwszych stuleci n.e. 

Do watniejszych wyników badań powierzchniowych należy też od

krycie szeregu nowych osad z okresu tak słabo dotąd czytelnego na 

tym terenie, a mianowicie z woz~snego średniowiecza. 

Akcją weryfikacji grodzisk objęto w ostatnim czasie 8 obi ek

tów letąoyoh w najblit&zym sąsiedztwie Inowrocławia. W przyszłym 

roku zamierzamy zwery!ikowa6 pozostałe, nie zbadane dotąd jeszcze, 

wozesno,redniowieozne obiekty obronne powiatu inowrocławskiego. 

W 1969 r. będziemy tet kontynuowaó badania powierzchniowe. 

JABŁO!OZ WIELKI, pow.Bytów 

Stanowieko 1 

Kons erwator Zabytków Archeo

logicznych w Koszalinie 
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Badania prowadzilic mgr Dobroobna Jankowska i agr .lran

ciszek J. Lachowioz. Pinansował WIZ w Koszalinie. Cmen

tarzysko kurbanowe wczesnośredniowieczne . 

Stanowieko l połotone jest na kulminacji wzniesienia mbreno

go opadaj~cego łagodnie w stronę niewielkiego jeziorka prs7 fol• 

warkil Helenowó • oddalone o ok. :500 m na południowy wsch6d od 

czworaka tegoł tolwarkR. Pole kurhanowe o powierschni 1400 a2 

znajduje si• na skraju etarego lasll bllkoweao nale~cego do Le•

niotwa Jabłońos. 8se•6 kllrhan6w, twor-.cych mwarte skupisko, ryeo

wało ei, w terenie jako do'6 wysokie pagórki o ~olietej podstawie 

/wyeoko'6 w granicach o.75 do 1.65 •• •rednica 6-10 &/. ·~•Jatki• 
kurhany bJłJ o•••Giowo sniescsone. swłaezosa płaezose taaienne. 

l!lklltek WJb.ierania lwl.ieni. Zakłócona soetała niek1e4J etratrll"•

tia kurhanów. 'f d7a etanie przetrwały równi et szkieletJ ludskie. 

Pod wsgl,dem konstrllkcji kurhany bJ}J zr6tn1cowane. ~11rhan 

nr l posiadał pojedyńczą. centralnie llsJtllowaną komor, grobow,. 

~arhan nr 2 - kr•g kamienny na obwodzie i pochówek ezkieletowr. 

oentral.n7. bez osłoey kamiennej. ~arhan nr :5 uwierał w ekompliką .. 

wanej obetnie tamiennej ał vsr koaory grobQWe. W jednej snajdo-· 

wał ei• szkielet 1114sld. koaple~, w pozostałJeb dwóch trzy po chóW .. 

ki o•••oiowe - .osaezki. ~uhan nr 4 lliał obstaw, ltam1enD4 i p118~ 

komor• 11BJtU.OWaJl4 we ~e ohodniej o•••oi. lfa tomlas t pod kamieniami 

obetaWJ w cz,,c~ płn.-zach. odełoni,to pooh6wek miesz&nJc csasskł 

a obok popielnic• •• epaloDJili k.o,6llli lu.dskillli. W k11rhanach nr 5 

i 6 nie zaobserwowano konstrukcji kamiennej. ByłJ to nasJPy ziem

ne, w kt6r7ch epotJltano lu-'nt kallienie. ~11rhan nr 5• aiao typowej 

dla •urhanów na tra stanowiskil stratygrafii. nie sawierał aateria

łu sabJtkowego. 11&~6 so -~ sa ~obowieo eymboliosn,.. Y k11rha- • 

nie nr 6 pochówek eskieletowy ll&ytllOW&nJ był centralnie bes osło-
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ny kamiennej. 

Materiał archeologicz~ uzyskany w trakcie prac wykopalisko

wych jest nadzwyczaj ubogi. Poza uzyskanymi 8 pochówkami •zkiele

towymi , l ciałopalnym i naczyniem-popielnicą o charakteryetycznym 

dla początków XII ~leku kształcie i ornamencie uzyskano tylko 5 

zachowanych fragmentary cznie noty telaznych, z czego 2 przy szkie

letach, 2 fragmenty nieokre~lonego przedmiotu ~elaznego i kilka 

małych ułamków ceramiki . 

Tegoroczne prace wykopaliskowe doprowadziły do całkowitego 

przebadania wczeeno~redniowiecznego cmentarzyska kurhanowego na 

stanowieku l. 

JADO~NIKI, pow. Brzesko Muzeum ~up Krakowekich 

w Wieliczce 

Badania eonda~owe prowadził mgr Antoni Jodłoweki 

w maju 1968 r . linansowało Muzeum tup Krakowekich 

w Wieliczce. Pierwszy sezon badań. Grodzisko z pod

grodziem wczeeno~redniowieczne /IX-poł.X w./ . 

Wczeeno,redniowieczne grodzisko połotona jest na wzgórzu 

-Bochenieo" , w odległo,ci 3 km w kierunku południowym od szosy 

Kraków- Tar nów. Jest to cypl owate zakończenie grzbietu górskiego, 

ciągnącego się równoletnikowo , które etanowi północną granicę Po

górza Karpackiego . Długo~ó obiektu wynosi 380 m, a największa 

ezerokol§ó 205 m. 

Gród wła,ciwy usytuowany jes t w zachodniej części wzgórza 1 

posiada kształt nieregularnego owalu o wym. 200 x ~1 5 m. Otoczon,y 

j est podwójnymi wałam l okrężnymi , nrzy czym wał drugi obejmuje 
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również obezernd podgrodzie o wym.140 x 133m, przylegające do 

grodu właściwego od strony wschodniej . Z ukeztałto~ania terenu 

wynika , te od 3trony eachodniej znajdował się jee~oze wał trzeci, 

który uległ całkowitemu zniszczeniu. 

W celu bliższego rozpoznania chronologii grodu założono trzy 
2 wykopy o łącznej powierzchni 40 m oraz kontrolowano wykop IV, wy-

konany pod słup eieciaektrycznejaa wale podgrodzia. W wykopach 

nie stwierdzono warstwy osadniczej, a nieliczne zabytki ruchome 

występiły jedynie w wykopach n r II 1 IV. Sę to drobne fragmenty 

naczyń wykonanych z gliny z domieozką średnioziarnietego piasku, 

górę słabo obtaczane na kole garncarskim. Brzegi posiadały łagodne 

wygi~cie na zewnętrz, zaś na brzuścu zdouienie w postaci ornamentu 

poziomych linii rytych. Ceramika tego typu pozwala datowa6 wetęp

nie g"Ód wielodział~wy w Jadownikacb na II-poł.X w. 

JAXSICB, pow . Inowrocław 

JANISZEWO, pow. Tczew 

patrz ckree haleztaoki 

Muzeum Archeologiczne w Gdad

eku, Konserwator Zabytków Ar

cheologicznych woj, gdańskiego . 

Badania prowadziła mgr Elżbieta Kuszewska . Finan

sował WKZ w Gdańsku. Drugi sezon badań. Grodzisko 

wczesnośredniowieczne /IX- XI w./. 

Badania /25 . VII- 20.VIII/ . stanowiły kontynuację prac ratow

nic;~ych podj~tych v. 1966 r . na grodzisku wczesnośredniowiecznym, • 



- 248 - . 

usytuowanym na wzgórzu wysokiego tarasu prawego brzegu rzeki Wie-· 

rzycy, położonym przy drodze z Janiszewa do Stookiego Młyna. Obec

nie ~rodzisko ma kształt nie~egular~ego czworoboku o powierzchni 

ok. 30 arów i wysoki, dobrze zacbowanyy wał od strony północnej, 

wschodniej i południowej. Od strony zacbodniej wał niemal całkowi

cie osunął się wekutek podmywania wzgórza przez rzekę. 

Wykopy z 1966 r., o wymiarach 20 x 3a5 m i 5 x 2m, ciągnęły 

się wzdłuż obrywu i przecinały w poprzek wał północny ujmując 

jednocześnie zachowane szczątkowo wewnętrzne lico wału zachodnie

go. W 1968 r. qokończono eksplorację w powyższych wykopach i zało

żono nowy, o wymiarach 5 x 4 m, w centrum majdanu. 

W rezultacie badań odkryto zwęglone fragmenty drewniano-ziem

nej konstrukcji wału, składającej się z gliniasto-piaszczystego 

jądra licowaJlego z zewnątrz i wewnątrz drewnianą przekładką, po

krytą glinianym płaszczem. 

Na powierzchni. osypiska wału uchwycono czę~oiowo dwa palenis

ka o nieregularnym zarysie, zbudowane z trzech warstw kamieni. 

Trzecie palenisko, rozwleczone, zawierające łuski rybie, odsłonię

to w centrum majdanu. W jednym z palenisk znajdujących się na wale, 

znaleziono monetę stanowiącą naśladownictwo typu bawarsko-saskieg? 

z pierwszej ówierci XI w. 

Uwzględniając stratygrafię warstw oraz wyniki wstępnej analizy 

ceramiki można wyróżn16 dwie fazy osadnictwa: ~ierweza- IX-X w., 

wiąże się z założeniem grodu, druga zaś zaczyna się w XI w. po 

epaleniu wału. 

Z zabytków ruchomych odkryto fragment przęślika z rogu oraz 

ceramikę górą obtaczaną zdobioną i niezdobioną, słaboprofilowaną 

i dwustożkowatą, jak również ceramikę całkowicie obtaczaną o pro

filach esowatych, a oprócz tego łuski rybie i kości zwierzęce. 
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Powyższe grodzisko jest w dalszym ciągu narażone na osuwanie 

się ku rzece i dlatego wskazane byłoby grWltowniejsze przebadanie 

majdanu. 

JANOWIEC, pow. Puławy 

JARNIOE, pow. Węgrów 

JiDRZEJOW - powiat 

KACZYNOS, pow. Malbork 

KASZOWO, pow. ~ilicz 

Stanowieko 1, 2 , ' 

patrz okres nowożytny 

patrz okre lateński 

patrz okres paleolitu 1 mezolitu 

patrz okres neoli tu 

Instytut Historii Kultury 

Materialnej PAN w Pozneniu 

Badania prowadziła dr Zo~ia Bilezer-Kurnatowska przy 

współudziale mgr Bożeny Danielczyk oraz dr Uraz~i 

Dymaczewskiej. Pinansował WKZ we Wrocławiu. Drugi 

sezon badań. Grodzisko 1 osady otwarte wczeenośred

niowiecżne /X-XI w/; ślady osadnictwa z okresu wpły

wów rzymskich . 

Badania tegoroczne miały na celu: l/ uchwycenie relacji mię

dzy odkrytą w 1967 r. bramą wjazdową, a umocnieniami zach. partii • 
·. 

grodu, 2/ uchwycenie zasięgu i określenie charakteru i chronologii 
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osad przyg~odowych /stan.2 i 3/ szczegółowe rozpoznanie zaplecza 

osadniczego grodu. 

Wyniki badań przedstawiają się ·następująco : 

1/ W zach. części umocnień grodowych, w odległości 8 m od bra

my, odsłonięto fundamenty kamienne być mo~e wieży drewnianej, o wy

miarach 2 x 1,7 m. wys. 0,50 m. Podobne fundamenty kamienne, o wy

miarach 2 x 2 m, wys. 0 , 80 m wystąpiły w odległości 3 , 5 m na połud

nie od opisanych, również wzdłuż linii wewnętrznego lica wału. 

2/ W południowej części grodziska uchwycono konstrukcje zew
l 

nętrznej partii wału południowego. Podstawa wału w tej partii wy-

nosiła ok. 14 m, co zmodyfikowało uprzednie przypuszczenia. 

3/ W zach. partii grodziska pod konstrukcjami wału natrafiono 

na bardzo intensywną warstwę osadniczą starszej osady . Jamy zawie

rały dużo fragmentów naczyń glinianych i kości zwierzęcych . Odkryto 

też dobrze zachowany piec o formie nieregularnego prostokąto /1,80 

x 1.,30 m/. 

Według wstępnej oceny materiałów założenie osady można okreś

lić na początek X względnie ~chyłek IX ·w. 

4/ Badania rozpoznawcze osady /e.tan. 2/ przylegającej od pd 

do grodziska pozwoliły uchwyci6 jej zasięg, wynoszący wzdłu~ li

nii pn-pd 80 m. l'regmenty naczyń przeważnie całkowicie obtac .,ane 

pozwalają datowa6 osadę na drugą połowę I i początek XI w. 

5/ Badania rozpoznawcze osady /stan.3/ usytuowanej na pn-wech. 

od grodziska stwierdziły istni enie mało intensywnej warstwy kultu

rowej, jam oraz ~użlowiska zajmującego powierzchnią 10m2• O~ono
logia tego etanowiska podobnie jak i stan.2 odpowiada datowaniu 

grodu. 

6/ Ostatnią fazą badań było szczegółowe zbadanie najblitsze

go zaplecza grodu. Badaniom objęto obszar doliny Baryczy po obu 

stronach jej biegu pomiędzy Miałowicami a Miliozem- ok.25 km
2• 

W najbliższej okol.ioy grodu stwierdzono niezbyt intensywne ~lady 



- 251 -

oeadniotwa z okresu wpływów rzymskich oraz wczeenego 'redniowie

caa /VI-VIII w./, w IX-X w. oeadnictwo· 3est bardziej inteneywne. 

Szczególnie interesujące jeet odkrycie dalszych tutlowiek. Jak 

się wydaje, oeadniotwo to nie przetrwało upadku grodu. Dopi'ero 

w okresie średniowiecznym następuje ponowna ekeploatacja terenu. 

Tegoroczne badania wykazały konieozno'6 kontynuowania prao 

wykopaliekoftych w komplekeie kaszowektm. 

łAZIMIERZ POMORSKI, 

pow. Xoezalin 

XLBSZEWO, pow. Pułtuek 

IŁOPOTOW, pow. Lubin T,egnioki 

XO~LICB, pow. Zgor&elec 

patrs epoka brązu 

patrz okree wpływów rzymskich 

patrz okree halsztacki 

Xoneerwator Zabytków Arcbeo

logioznyob we Wrocławi~ 

I nstytut Ludoznawstwa Serb

skiego Niemieckiej Akademii 

Nauk w B au t zen 

Badania prowad~ili Juri j Knebel i Tade usz Xaletyn. 

Pinansowałn PRN w Zgorzelcu . Pi erws zy sezon badań. 

Grodzi~ko wozeenośredn iowieczne /VIII-X w./. 

W ramlich badań nad ('I Sadnic: twem wczesno~redniowieoznym w do-
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rzeczu Nysy Łutyckiej, podjęto ratownicze. prace wykopaliskowe na 

grodzisku. 

Miały one na celu okre4lenie chronologii i rozpozn.anie wiel

ko~ci oraz zabudowy wnętrza grodu. Załotono wykop krzyżowy w trzech 

miejscach poezerzony do powierzchni l ara. 

Odsłonięto na głęboko~ci o,45 m ~lady 3 budynków o wymiarach 

4,50 x 2,80m; 2,80 x 2 , 0 ma 3,0 x 2,0 m oraz jedno luJne palenisko . 

W czę~ci zachodniej natrafiono na resztki konstrukcji prze

kładkowaj wału oraz ławy kamiennej. 

Grodzisko jest wklęsłe, założone na planie owalu o wymi.arach 

54 x 23 m, leży na prawym brzegu starorzecza Nysy ł:utyckiej. Jest 

datowane na VIII-X wiek. 

W chwili obecnej, w trakcie pisania tego komunikatu, badania 

są kontynuowane. 

Muzeum Archeologiczne w Kra

kowie, Konserwator Zabytków 

Archeologicznych w Krakowie 

Badania prowadzili: mgr mgr Kazimierz Radwański, Teresa 

Lenkiewioz-Radwańska , Władysław Morawski, Alina Wałowy • . 
7inaneowało Muzeum Archeologiczne w Krakowie i XZ w Kra-

kowie. Osadnictwo miejskie od wczesnego ~redniowiecz'a 

po czasy nowożytne. 

Kraków - Sród~ieście 

l/ Mały Rynek - w związku z generalną przebudową placu prze

prowadzono na tym terenie planowe badania i prace ratownicze. 
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a/ Wykop planowy /nr V/ usytuowano w północnej części Małego . Ryn

ku. Nad calcem odsłonięto dwie wyrsine war Atwy wczesnośredniowiecz

ne /IIIa i IIIb/ o łącznej mią~szości ok. 45 cm, datowane na okres 

od XI do XIII w. Wyżej zalegała warstwa ~redniowieczna o mięższoś- • 

ci do 140 cm, z du~ą ilością zabytków ruchomych. 

b/ Pr ace ratownicze. Wykopy instalacyjne w południowej części pla

cu ujawniły głębokości występowania calca oraz poziomy wczesnośred

niowiecznych, średniowiecznych i pótniejezych nawarstwień kulturo

wych. Podkreślió trzeba, 1~ tutaj,warstwa wczesno~redniowieczna ,w 

przeoiwieństwie do północnej części placu, zawiera materiały pói

niejsze pochodzące głównie z XIII w. Ogółem miąższo~6 warstw kul

turowych w południowej części placu jest wyrat nie mniejsza niż w 

północnej . 

W czasie badań ratowniczych w tym rejonie, zin,.en1óryzowano 

szereg murów średniowiecznych. Są to zapewne pozostałości śr~dnio

wi eoznej szkoły Panny Marii or~z , na północ od niej, mury jatek 

mięsnych. Uchwycono również biegi murowanych kanałów z różnych 

okresów . 

2/ Ul . Sienna - Kontrola wykopów instalacyjnych, u wylotu 

ul . Siennej na Planty, przyniosła dane co do pierwotnej topogra

fii oraz zabudowy terenu. 

3/ Rynek Główny - Sukiennice. W związku z pracami budowl a

ny~! 1 ziemnymi, w południowej czę~ci gmachu, odsłonięto i prze

badano ~ątki różnych murów ~redniowiecznych, m.in. pierwotne zam

knięcie hali od strony południowej, gdzie stwierdzono wyratny 

wjazd do wnętrza Sukiennic . Uzyskano pełne przekroje nawarstwień 

wnętrza tej części budynku /kolejne poziomy użytkowe, bruki ka

mienne, podłogi drewniane , ~lady pożarów , przebudowy itp/. W po- • 

ziemach ponadca)cowych zaobserwowano przynajmniej trzy warstwy 

wczesnośredniowieczne da towane na schyłek tego okresu. 
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Do ciekawych znalezisk należy odkrycie trzech pochówków szkie

letowych. Szkielety uło~~>ne były na wznak wzdłuż linii wschód- za

chód z głowami na zachód. Na jednej z czaszek stwierdzono nacieki 

brązowe , zapewne ślad po zniszczoneJ ozdobie. Szkielety związane 

są ze epągiem najmłodszeJ warstwy wczesnośredniowiecznej. 

4/ Ul.Szeweka - W wykopach instalacyjnych u wylotu ul.Szew

skiej na Planty prowadzono inwentaryzację odsłoniętych, a silnie 

w tym rejonie rozbudowanych dawnych fortyfikacji miejskich Krako

wa. Uzys~o kolejne poziomy ulicy /m.in . bruk kamienny/. 

5/ Ryne~ Główny - pałac Krzysztofory - W wykopie instalacyj

nym na dziedzińcu gmachu prowadzono obserwację nawarstwień oraz 

inwentaryzację odsłoniętego muru kamiennego. 

6/ Ul. Józefa 13 - Kazimierz. W wykopach budowlanych w piwniT 
l 

caoh budynku zlokalizowano fragmenty murów średniowiecznych. Ich 

układ wskazuje, i~ jest to najpewniej wycinek murów obronnych mia-

sta Kazim.ierza. 

7/ Wiercenie archeologiczno-geologiczne. Kontynuowano prowa

dzone od 1959 r. badania przy pomocy wierceń. Wywierty wykonano 

na dziedzińcach budynków przy ul.Sławkowskiej , św.Marka , św . Jana, 

ul.Solskiego, ul.Szczepańskiej, pl.Szczepańskim , oraz na Plantach 

od strony ul. Westerplatte, Basztowej i l-go ••ja. Przyniosły one 

dalsze ustalenia topografii oraz zasięgu i nasilenia osadnictwa 

wczesnośredniowiecznego Krakowa i warunków zalegania warstw śred

niowiecznych i nowożytnych. W listopadzie i grudniu br. wiercenia 

będą kontynuowane w blokach budynków na północ od Rynku Głównego. 

Badania poza Sródmieściem. 

1/ W sąsiedztwie Kopoa Kościuszki , w związku z planowanymi 

pracami niwelacyjnymi, zaistniała konieczność przebadania podłuż

nego nasypu tzw . mogiły kosynierów . Nasyp okazał się budowlą zwią-
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zaną z 'XIX~wiecznymi fortyfikacj ami aus tria ckimi . 

2/ Ul.Xrólowej Jadwigi - .Zwierzyniec. Pomiędzy posesjami nr 

B~ a 12~, w wykopach instalacyjnych, atwierdzono zabytki /cerami

ka/ XIII-wieczne oraz typową ceramikę ~redniowieczną i nowo~y~ną. 

Znal~ziska są przyczynkiem archeologicznym do rekonstruowania' za

sięgów pierwotnego osadnictwa bezpo~redniego zaplecza Krakowa. 

KRAXOY - Zakrzówek · Muzeum Archeologiczne w Krakowie 

Badania prowadził mgr Władysław Morawski. Pinansowało 

Muzeum Archeologiczne w Krakowie i KZ w Krakowie. Dru

gi sezon badań. Cmentarzysko wczesno~redniowiecznea 

6lady osadnietwa z okresów : paleolitu,mezolitu, neoli

tu, z epoki brązu i okresu wpływów rzymskich. 

Stanowisko poło~one jest na prawym brzegu Wisły, w rejonie 

ujócia Wilgi. Podłoże stanowią piaszczyste aluwia ~isły-Wilgi 

osadzone na pobrze~u skalistych wzgórz jurajskich. 

W ciągu dwu sezonów przebadano łącznie T, 5 ara. Odkryto '2 
groby w większości w układzie rzędowym /min., rz~dy/ . Wszyetki~ 

szkielety le~ą ~zdłu~ linii W - E. Orient~cja głowy j est zmienna, 

przypuszczalnie zw~ązana z ·pł cią. Z elementów wyposa~enia odkry

to: kabłączki, pierścionki , ·korale, osełki kamienne, krzesiwa• 

no~e. aprz1czki d? pasa , grot oszczepu, gro t dzirytu/?/, naczy

nia gliniane, wiaderka drewniane i zabytki krzemienne. 

Zasługującym na uwagę jest gr~b 19 /19EB r .• / - męski, boga

ty, wyposażony w grot dzirytu, 2 no~e bojowe , wiaderko drewniane 

/ci s/ i rdzeń krzemienny - wokół którego otwierdzono prostokątne 
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obramienie wykonane z sł~pów pionowo wbitych w ziemię. 

Denar krzyżowy, typ 5 z krzyżem perełkowym z grob~ 7 

/1967 r./ datQje cmentarzysko na XI w. Pozostały zestaw zabyt

ków łącznie z ceramiką. która reprezentowana jest przez VI 

gr~pę BQrOWcową występQjącą w Krakowie najliczniej od XI w •• 

stanowi zwarty zespół chronol~giczny nie pozostający w eprzecz

no~ci z tym datowaniem. 

XRUSZWIOA, ,POW. Inowrocław 

Stanowieko 4 

patrz okres nowożytny 

Pracownia Aroheologicsna 

IHXM PAN w XrQezwicy 

Badania prowadziła mgr Ewa Szpringer. ~inan

eował IBKM PAN. Podgrodzie wczesno6redniowieozne 

/X-XIII w./. Blady osadnictwa z okresQ halszta

.X1qo! 

Tegoro~ne badania wykopaliskowe w !rQezwicy na etan. 4 

trwały od 8 lipca do 1~ listopada. Zakończono badania syste

matyczne na podgrodzin rzemie~lniczym. Pracami objęto dwa 

~iadki wykop~ XXXVII /połQdniowy i zachodni/ o powierzchni 

38m2, położon~ we wschodniej czę~ci podgrodzia. 

Wyeksplorowano warstwy osadnicze /nr 5 - 20/ od połowy 

XII w. do początkQ X w. o miąższo~ci 2,20 - 3,40 m oraz zale

gające na cal c Q resztki warstwy kQl t~ łQtyckie j okres Q hal

sztackiego. 

Gliniasty calec we wschodniej czę~ci podgrodzia posiadał 

zagłębienie biegnące wzdłuż osi w-z. o głęboko~ci.1 m, ezerc-
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ko~ci 2. - 3 m a odsłoniętej dłu.go~ci 10 ·m. Jego w.'b~nie · wypełni~ 

sko zawierało resztki o~adnictwa kultu.ry łUŻyckięJ . /ceramikę, 
~ ; . 

rozcieracze kamienne i fragment n.ieckowatych Żf!-r~.n(. 

' 
Na przełomie IX/X w. zagłębieni~ to zostało z~sypane i na-, 

stępnie prawdopodobnie z powodu. osiadania gru.ntu. ,zabezpieczone 

u.łoteniem trzywarstwowej konstrUkcji drewnianej w postaci równo

legl e UkładaD)'Ch bierwion, . o 'długo.ści dochodzącej ao 5 m. ·Na 

tak wyrównanym terenie założono osadnictwo · wczeeno~redniowiecz

ne. Odsłonięto dalszy ciąg sześciu. chat zbu.dowanych w konetru.

kcji zrębowej. Długo~6 ścian wynosi 4 m. Dwie ohaty miały pod~ 

łogę z dranic, pozostałe - toki gliniane. We wszystkich by!y pa

leniaka gliniano-kamienne u.mieszczone w narożniku. połu.dniowo

zachodnim. W jednym 117padku., do chaty od strony zachodniej, do

bu.dowane było małe pomieszczenie gospodarcze /2 x 2 m/ wyłożone 

trzciną. Pod węgieł jedn~j z chat - podłożony był cały róg je

lenia ~ zapewne w charakterze ofiar y zakładzi.nowej. Poza cha\ami 

wyeksplorowano 7 palenisk glinianych, otwartych "przemysłowych" 

2-4 warstwowych oraz 3 jamy odpadkowe. 1J jednej z nich na szcze

gólną UViagę zaeł11gu.je znalezienie du.żej 11o~c1 kory brzozowej 1 

l i cznych fragmentów skóry. Najwięcej zabytków ·pochodzi z XI 1 

XII w. Do najcenniejszych należą: pisanka szkliwiona zdobiona 

ornamPn t em klamrowym, liczne paciorki szklane m. in. fragment 

duż ego hogato ornrunentowanego paciorka w. kształcie erzechatki 

guzow e j , f r agmenty gr zebieni rogowych oraz liczne przedmioty że-

l a,.. ne . 

LEWICZYN , po~ . Grójec Zakład Polskiego Atlasu 

Archeologicznego IHYM PAN 
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Badania prowadziła mgr Ludmiła Padereweka. 

Pinaneował IHKM PAN. Pierwszy sezon badań. 

Grodzisko wczesno~redniowieczne /XI-XII w./. 

Przeprowadzono badania sondażowe /15 - 19.VII./ grodziska 

położonego w odległości ok. 450 m na NW od ko~cioła w Lewiczy

nie, na krawędzi doliny rzeczki Kraski, na ·jej prawym brzegu. 

Grodzisko kształtu stożkowatego nasypu o ~rednicy 31-32 m, 

zwieńczone wałem i otoczone fosą i wałem zewnętrznym. • części 

wewnętrznej grodziska przeprowadzono dwa wykopy. Wykop I. usy

tuowany przy wewnętrznym stoku wału, ujawnił cienką warstwę 

kulturową oraz warstwy, zsypowe powstałe ~skutek ·zniszczenia 

wału. Pod warstwami zsypowymi odsłonięto, zachowaną tylko miej

scami, warstwę i niewielką jamę. stanowiące, by6 może. pozoeta

łoś6 etarazego oeadni.ctwa. W wykopie II, położonym w partii 

centralnej, stwierdzono tylko cienką warstwę kulturową. 

Pragmenty ceramiki z obu wykopów, pożwelaję ustali6 przy

należnośó chronologiczną grodziska na XI-XII wiek. 

LIMANOWA - powiat Katedra Archeologii Polski 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 

w Krakowie. 

Komleja Nauki Rady Uczelnianej 

ZSP UJ 

Koło Naukowe Archeologów Stud. 

UJ . 

Badania powierzchniowe prowadzono pod kierun-
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kiem doo. dr Yarii Cabalskiej . Osadnictwo 

otwarte, obronne i cmentarzyska z epoki 

brązu, z okresu 1Ypływów rzymskich, wczes

nego ~redniowiecza i średniowiecza. 

We wrześniu przeprowadzono badania polYierzchniowe w ra

~ach akcji ~Limanowa 68". Wysiłki badawcze skoncentrowano na: 

1/ Zbieraniu informacji o nazwgch miejscowych typu: gro

dzisko, gródek, zamczysko jako pomocnych w ustaleniu ewentual

nych obiektów obronnych; ~ogiłki, mogiła, kopiec· r dzie możnaby 

~alejó ewentualne ślady cmentarzyski związane z terytorialnym 

eyetemem obronnym jak stróża zawada; nazwy słonisko , solnisko , 

alona woda, aolec oznaczające miejsca gdzie znajdowała się so

~anlta. Dla uz_upełnienia tej nomenklatury sprawdzano nazwy mo

czar, ~acza.rzysko oraz baniorka czy nie lYiażę się ze słonym 

jródłem. 

~/ Poszukiwania terenowe na zoranych polach koncentrując 

aię na tarasach rzek 1 potoków , jak również zbieraniu informa

cji o znaleziskach. 

Spenetrowano dokładnie tarasy ł.ososiny Słomki /Słonki/, 

•orduki • . Jabłońca, Smolnika, Starowiejskiego Jodłownika, Stra

domki i innych. 

Efekt tych wysiłków był raczej skromny. W Męcinie zebrano 

informacje, że znaleziono tu całe naczynie - żniezczało~ 

Tym niemniej uzyskano pełny spis nazw miejscowych oraz 

dokonano kilku ustaleń. 

Zweryfikowano położenie cmentarzyska w Swldniku, ustalono 

miejsce przypuszczalnej osady odpowiadającej cmentarzysku i 

miejsce wydobywania . solanki. W Męcinie ustalono i pr~eszukano 

domniemany teren grodziska najprawdopodobniej kUltury łużyckiej. 
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W tejże miejscowości znalęziono naczynia ukryte głęboko w zie

mi. Należy przypuszczaó, te będzie to zespół, cmentarzysko i 

osada. W dolinie potoku Słomka /Słonka/ zarejestrowano dwa do

mniemane stanowiska, obecnie zupełnie zniszczone i nieczytelne 

w terenie. Wiążą się z nimi miejsca wydobywania się solanki, 

których trzy odszukanow d?linie potoku. W pobliżu Limanowej 

przebadano dwa zamczyska, z których jedno posiada ślady wałów, 

drugie zachowało się tylkÓ w nazwie. W dolinie lososiny prze

szukano teren Tymbarku gdzie mógł byó gród /~lady w nazewni

ctwie/. Penftrowano szczyt Wałowej Góry oraz Laskowej gdzie w 

czasie budowy drogi zostały znalezione przed 1914 r. monety 

rzymskie. W Strzeszycach przeszukano wzniesienie "zamczysko", 

które rokowało, że było tam grodzisko wczesnośredniowieczne. 

Wzdłuż Tarnawy i potoków d~ niej wpędających odszukano kaplicz

kę św. Wojciecha w Wilkowieku. W Jodławniku zostały znalezione 

monety r zymskie przed r. 1900, które odesłano do Krakowa. Za

rejestrowano gródek stożkowaty w Szyku oraz zwiedzono znane z 

literatury grodzisko w Słupi. W rejonie Kosinki i Mazanki /po

toki/ zareje~trowano nazwy ,kopieo, mogiły i gródek. . . 

Ukształtowanie terenu rokuje minimalne nadzieje na istnie

nie ~u osad , lub cmentarzysk~ Należy jednak zaznaczy6, że bar

dzo blisko t~ch miejsc są nazwy związane ze ~ródłami solnymi. 

LUBLI N - m. Katedra Archeologii Polski 

i Powszechnej w Lublinie. 

Polekie Towarzystwo Archeolo• 

giczne , Oddział w Lublinie 
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Budarlia prov.adziła mg Staniaława Hoczyk. 

PinansOWHłO WRN w Lublinie . Pie~szy nezon 

badań . Grodzisko i oauda podgrodowa wczes

no~redniowieczne /VI/VII-XIII w. /. 

W ramach akcji badawczej obejmującej zagadnienia charak

teru j układu pr~eetrzennego osadnictwa wczesnośredniowieczne

go na terenie Lublina przedlokacyjnego, przeprowadzono prace 

wykoptliekowe na dwóch stanowiskach: 

l na wzgórzu lessowym leżącym na yółnocny wschód od 

Starego ~iasta , notowanym w ~ródłach pisanych jako 

"grodzisko ", 

2/ na terenie rlzisiejszego Starego Miasta . 

Oba etanowiska osadnicze znajdują się w podobny ch pod wzglę

dem geomorfologicznym warunkach terenowych. Zajmują wzgórza les

sowe zdecydowanie wzniesione ponad noziom bagnistej /w ~rednio

wieczu/ doliny rzeki Bystrzycy. Celem badań było wstępne rozpoz

nanie charakteru i zasięgu osadnictwa przede wszystkim na wzgórzu 

zwanym "grodzisko " . Na trójkątnej w przyhli:7.eniu pl tformie wzgó. 

rza zało?.one zostały wykopy /1 x ; m, w odetępach dziesi~ciome

trowych/ wzdłuż krawędzi po?udr.iowej i wschodniej . Pozwoliły one 

na uchwycenie dosyć zniszczonych przez pó~niejsze użytkowanie 

/cm.,.ntarz ?:ydov.sl<i w XVI -XVIII w •• a zwd'aszcza rowy strzeleckie 

z c~asów ostatnie j wojny/ y•or a tw kulturov.ych datowanyt;h roboczo 

na VI/VII-XIII w. Z odkrytych tutaj obiektów wymienić należy cha-. 
tę półziemiAnkov,ą o plnnie prostoką ta /4,20 x 4 , "0 m/ , z pale-

niskiPro kamienn.\·m w rogu NW i głęboka n . 30 m/ gruszkowe tą jamę 

zaaobov;ą. Z inwentarza zAh~· tków ruchomy ch na uwagę zasługuje 

zespół cPr~miki z paleniska chuty lepionej ręcznie , bez qlndó~ 
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obtaczania. 

Wykopy założone na cyplowatym wyniesieniu w rogu NE wzgó

rza pozwoliły na uchwycenie fragmentów wału obronnego wiążące

go się z młods~ą fazą zasiedlenia /XII w./. Ogromna 1lo~ć bar

dzo silnie przepalonej polepyt kamienie i spalone belki suge

rują 1stnienie tutaj wału drewniano-ziemnego, zabezpieczające

go wzgórze od strony najłatwiej dostępnej. 

Na Sta.rym Mieście, do linii ulic Rybnej i Złotej. a więc 

na ter~nie gdzie przypuszczano, że istnieje etarazy poziom 

osadniczy, rozlokowano 6 wykopów. Pozwoliły one na przesunię

cie datowania stwierdzonej tutaj osady wozesnośredn1ow1eoznej 

na VIII w. 

LUBLIB - Zamek Dział Archeologii 

llo.zeum Okręgowe w Lublinie 

Badania prowadził mgr Zygmunt Slusarski. 

linansowało MuzeUm Okręgowe w Lublinie. 

Pierwszy eezon badań . Osada wczesnośred

niowieczna /XII-XIII w./a ślady osadni

ctwa z okresu neolitu. 

Podozas prowadzenia prao ziemnych na wzgórzu Zamkowym w 

Lublinie zauważono występowanie dużej ilości ceramiki. W związ

ku z tym rozpoczęto obserwacje wszystkioh zakładanych wykopów. 

Ze względu na szybkie tempo prac ziemnych, oprócz wybie

rania zabytków i sporządzania dokumentacji rysunkowej. nie zdo

łano przeprowadzić dokładniejszych badań. 

Wykopy zakładano wzdłut skarpy wzgórza oraz na dziedzińcu 
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wzdłł.\Ż budynku Zamku. Wydobyto dł.\Żo ceramiki z XII-XIII w., 6wa 

' tarna obrotowe, kilka przedmiotów metalowych . • jecnyrL z rowów 

/na głęb. 2 , 5 - 3 m/ natrafiono na jamę neolityczną z zawarto~

cią ułamków nac·zyń kul tlll'y puchlirów lejkowatych. 

Obserwacje prowadzone były od dnia 16 .IV. do dnia 1. VTJ 

Prowadzone prace budowlane na Wzgórzu Zmukowym uniemo:Uiwiły 

podjęcie systematycznych badań archeologicznych. 

LUBOMIA, pow . Wodzisław ~ląski rJuzeum Górno9ląskie 

w Pytomiu 

Badania prowadził dr Jerzy Szydłowski . Pinan

sowało Rybnickie Zjednoczenie Przemysłu 11fęglo 

wego. Trzeci sezon badań. Grodzisko wczesno

~redniowieczne /VII-IX w./. 

Stanowisko położone jest na wschodnim taraole pradoliny 

odrzańskiej, w~ród lasu. na południowo-wschodnim pograniczu 

gromady Lubomia, w odległości około 800 m na ·pólnoc od le~ni

czówki Swiatłowieo. 

Przedmiotem tegorocznych badań były fortyfikacje central"

ne j części grodu. brama wschodnia oraz wn~trze grod u w północ

no~wschodniej części. 

System fortyfikacji centralnej czę~ci grodu obejmował: 

wewnętrzny pierścień obVIałowrui, głęnoką fosę wewnętrzną . potę~

ny zewnętrzny piet· ścień ob~ałowań or az .fosę zewnę trzną. Przebu

dano ~rzy pierwsze elementy długim wykopem w czę~ci v1schodniej, 

wewnętrzny wał i fosę drue,im wykopem w cz~~ci północno-zachod

niej 1 sam wał wewnętrzny w CZf;~c i po? udniov.o-zachodnie j. 
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Szylierdz~no , że podstawą obu pierścieni obwa~owań było usypisko 

ziemne, zwie/1czone konstrukcją drewnianą. Wał wewnętrzny był 

węższy, szeroko~ci ponad 2 m, z bardzo rozbudowaną konstrukcję 

zwieńczającą. Od strony w~ętrza grodu wzmocniony był licowaniem 

- od północy waratwa surowej ilastej gliny /grubo~ci około 30-

35 cm/, zaś o4 południowego zachodu- rzędem palików /najprawdo

podobniej pozootałości faszyny/. 

Znacznie masyvmi~tjszy był wał zewnętrzny, o nasypie szero

kości około 8 m u podst&wy. 

Fosa wewnętrzna zagłębiona była ponad 5 m, posiadała płas

kie dno szerokości 1, 5 m. 

Dotychczas nie udało się ustalić żadnych szczegółów konstru• 

kcj i bramy wachodniej prowadzące j przez wał wewnętrzny. Nato

miast w przejńciu przez wał zewnętrzny stwierdzono oszalowanie 

drewniane , podtrzymujące usypisko wału w postaci rzędów potęż

nych słupów, po których zachowały się jedynie ślady na cegl asto 

wypalonej ziemi. Szroko~ó bramy w tym miejscu , razem z oszalowa

niem wynosiła 4 m. 

1Jfykop czwarty, w północno-wachodniej czę~ci grodu, pozwolił 

uzupełnić spostrzeżenia doty~zące wewnętrznej zahudowy grodu. 

Chaty o konstrukcji słupowej ustawione były rzędem , równolegle do 

biegu wału, zwrócone szczytami w stron~ majdanu. 

Badane fortyfikacje i wzmiankowana zabudowa pochodzą z dru

giej fazy osadniczej tego stanowiska , datowanej na przełom VIII/ 

IX wieku do drugiej połowy wieku IX. 

Zestaw znalezisk obejmuje głównie ceramikę , technicznie i 

morfologicznie dośó zró~nicowaną , w tym nac~ynia wtórnie przepa

lone w czasie s '>alenia grodu. Nieliczne. przedmioty kościane i że

lazne; ~ tym wymienić trzeba małą ostro,ę żel~zną z zaczepami za

giętymi do środka i f ragment żelaznej kolcz•.it_:L Znaleziono rów-
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nie~ fragment rotacy~nego kamienia ~arnowego i l~czne ko4ci . 

zwierząt. 

W poszukiwaniu cmentarzyska ludno.~oi zamieszk,ującej badany 

gród, przystąpiono do sprawdzenia jed~ego z kopców znajduj4cych 

się około 1,5 km na południowy zachód od grodu. ~ynik okazał 

się negatywny. Kopiec zawierał fundamenty kapliczki murowanej a 

cegieł, w które nieco pó~niej wmtlr'owana została krypta grobowa. 

zawierająca Azczątki pochówku /XVII-XVIII w. /. 

ŁYSA GORA, pow. Bodzen~yn 

Góry ewiętokrzyskie 

Stanowieko a, 9 

Muzeum Archeologiczne 

w ltrakowie 

Badania prowadził dr Kazimierz Bielewicz. 

linansowało Muzeum Archeologiozna w Kra

kowie. Stanowieka hutnicze z okresu wpły

wów rzymskich 1 wczesno~redniowiaczne. 

Prace wykopaliskowe na łysej Górze wchodzą w skład syste

matycznych badań nad staro~ytnym hutnictwem ~elaz~ w północno

wschodnim rejonie G6r Swi~to.Y..rzyskich. 

Stanowieko a. 7.nrejest .rowano nowe stanowieko hutnicze na 

pół.nocnym zboczu ł·yeej Góry, powyżej dolnego tarasu, w Oddziale 

a2 b 3więtokrzyskiego Parku Uarodoweg?· Prze.prowAt:l zono wstępne 

prace sondażowe. K_?mpleksowe badania wykopaliskowe stflllOWieka 

zaplanowano na rok 19~q. 

Stanowieko 9. Badane stanowieko starożytnego hutnictwa że

laza zal ega na północno-~·echodnim zboczu łysej Góry, ponad dol

nym piętrem •go~oborzy , w Oddzi ale 75 b ~więtokrzyekiego Parku 
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Narodowego. Natrafiono tu na miejsce lokalizacji pieców hutni

czych. Odsłonięte piecowisko miało pozostałości 11 zagłębionych 

pleców hutniczych, o układzie tzw. niezorganizowanym. W warstwie 

piecowiska znaleziono kilka~aście ułamków ceramiki naczyń ręcznie 

lepionych. 

Odkrycie pieców hutniczych piecowiska niezorganizowanego na . 
zboczu Łysej Góry jest ważnym elementem w całości problematyki 

starożytnego hutnictwa świętokrzy'skiego. Ten typ piecowiek naj

prawdopodobniej wiąże się z występującym wokół Łysej Gjry osad

nictwem Słowian wczeeno6redniowieoznych. 

IU.ROINKO'IfiCB, pow. Kolno Katedra Archeologii Polski 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 

w Krakowie 

Badania prowadziła doc. Maria Cabalska. Pinansowała 

Katedra Archeologii Polski UJ . Pierwszy sezon badań. 

GrodŻisko wczesnośredniowieczneJ ślady osadnictwa z 

okresu neolitu i z epoki brązu. 

Po 27-letniej przerwie, wznowiono badania wykopaliskowe wie

lowarstwoego stanowiska ~ Maroinkowicach. Let,y ono na wzniesieniu 

zwanym grodzisko, w dolinie Dunajoa. Jest to wysoki, ze wszystkich 

stron wyodrębniający się. pagór o zboczach stromo opadających w do

linę rzeki. Płaezczyzna szczytowa, keztałtu nerkowatego, ma dwa 

poziomy. Górny - , prawie okrągły, stanowi główny obszar grodziska. 

Przylega do niego od północy znacznie mniejazy - poziom nitezy, 
l 

wrzynający się j(zykowato w dolinę rzeki. Z tej strony zbocza gó-

ry eą najbardziej strome. Dunajec opływa wzniesienie z dwóch stron. 
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Góra, na której le~y grodzisko etanowi ostatnie wzniesienie w paś

mie zamykającym dolinę od strony południowej. Analogiczne pasmo 

zamyka dolinę od północy. Le~y na nim grodzisko kurowekie . Oba 

op~eane pasma tworzą w~ratne przewę~enie, będęce zamknięciem Kot

liny Są deokie j . 

Badania ograniczyły się do wstępnego rozeznania w nawi411aniu 
4 . 

do dawnych wykopów. Wykop I po:łożony na szczytowej partii poziomu 

górnego nie wykazał warstwy kulturowej, która na skutek praceeów 

denudacyjnych obsunęła eię ni~ej. Kilkucentymetrowy humus epocz'

wa wprost na ekale. Wykop II, położony na przejściu z poziomu gór

nego w dolny, posiadał niedużą warstwę kulturow~ zawieTajęcę sko

rupy z okresu wczesnego średniowiecza. Zalegały one w czarnej zie

mi bezpo~rednio na .ekale. Znaleziono również skorupy kultury cera

miki sznurowej, który'ch skupisko znajdowało się na powierzehni eą

eiedująoej z wykopem. Nieliczne i silnie zniszczone ułamki naczyń 

kultury łu~yckiej zebrano z powierzchni obiektu. 

Eksplorowane wykopy nie wniosły nowych danych do stratygrafii 

poziomów osadniczych badanego stanowiska. Badania będę kontynuowant 

co pozwoli na rozwiezenie tych problemów . 

MlSZEWKO STRZAŁKOWSKIE Zakład Badań Polskiego Srednio-

pow. Płock wiecza Uniwersytetu Warezawakiego 

i Folitechniki Warezawaklej 

Iledania prowadził mgr Maciej Czarnecki. Finan

sował WKZ w Warszawie . Dr ugi sezon badan. Oe.ada 

wcze eno~redniow ieczna. 
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Prace trwały od 5-25.VIII.l968 r. Ich rezultatem jest pomno

żenie ilości przebadanych obiektów i ustalenie zachodniej granicy 

osady. Przebadano powierzchnię 20 arów, odkrywając cztery jamy 

wczesnośredniowieczne, w tym trzy z zawartością zabytków ruchomych 

/ceramika, kości/. 

Dwie spośród przebadanych jam leżały w odległości ok. 2 m 

od siebie i były bardzo nieznacznie zagłębione w ziemięa byó może 

ma~ tu do czynienia ze śladami jednorazowych ognisk. 

Dwie pozostałe jamy były nieckowato zagłębione w calec na 

głębokoś6 50-70 cm. Ich wypełnisko, silnie shumusowane, miejscami 

z licznymi drobnymi węglami, zawierało ceramikę i kości oraz węgle 

drzewne - prawdopodobnie pozostałośó obiektów mieszkalnych lub gos

podarczych. 

Poza jamami. na północno-zachodnim krańcu ich zwartego zasię

gu, odkryto na stoku pasmo ziemi spływowej, zawierając6j pewne i

lości ceramiki. 

Na inwentarz zabytkowy, uzyskany w wyniku tegorocznych badań, 

składają się fragmenty naczyń. w przewadze ręcznie lepionych. sła

bo profilowanych, ~iczne fragmenty d~n i ścianek prażnio, dwustoż

kowe przęśliki gliniane oraz niewielka ilość kości zwierzęcych. 

naLIBORZYOE, pow . Brzeg Konserwator Zabytków Archeo

logicznych w Opolu 

Badania prowadził mgr Piotr Kubów. Finansował 

WKZ w Opolu. Siódmy sezon badań. Osada wczes

nośredniowieczna /IX- XI w./. 

Ratownicze badania wykopaliskowe były kontynuacją prac wy

kopaliskowych z lat 1962- 1967 • 
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W roku bietącym prace skoncentrowano w ar~e 27, gdzie wy

eksplorowano warstwę kulturową oraz trzy płytkie jamy o blitej 

nieokreślonym charakterze. Wymienione wytej obiekty zawierały do'6 

liczny materiał ceramiczny i kostny. Na szczególną uwagę zasługują 

przedmioty telazne /gwo,dzie , fragmenty noty, haczyk do połowu ryb/, 

wszystkie odkryte w·waratwie kul turowej. Uzyekano t~k~e ezyjkę na

czynia szklanego oraz kilka bryłek tutla telaznego. 

Z uwagi na to te obiekt naratony jest na oiągłe niszczenie, 

nalety w przyszłym roku kontynuowaó prace wykopaliskowe. 

IIBIIADOIA, pow. Sokołów Podlaski Zakład Badaó Folekiego Sred

niowiecza Uniwereyt~tu War

ezawakiego i Folitechniki 

Warszawskiej. 

Badania prowadziła dr Maria Mi,kiewtoz. linansował 

WXZ w Ware~awie. Osada i cmentarzysko wozeenośred

niowiecznea ślady osadnictwa z epoki brązu. 

Rozpoczęto prowadzenie eyetematycznyoh prac badawczych na 

terenie wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego we wei Nie-
\ 

wiadoma, pow.Sokołów Podlaski. , Badaniami wykopaliskowymi objęto 

oz,śó grodziska, prace wstępne przep+owadzono na omentarzysku oraz 

dokonano eondaty i odkry6 powierzchniowych. 

Na grodzisku wyznaczono wykop eondatowy /65 x 2m/. Stwier

dzono w nim bardzo nikłą, słabo zabarwioną warstwę kulturowę o 

miętezości około 30-40 om. Materiał zabytkowy z warstwy jest in

teresujący choó nieliczny. Odkryto fragmenty ceramiki z najwbześ-· 
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niejszych faz wczesnego średniowiecza /wstępnie datowane na VII w/, 

oraz kilka u.łamków młodszych )X w/. Poza tym wyeksplorowano niewiel

ką iloAó ko~ci zwierzęcych, kilka tużli i przę~lik. Wydaje się nie

wątpliwe, że badana częś6 grodu. jest partię najatarezą, choó w 

chwili obecnej nie mo~na jeszcze rozstrzygną6, czy jest to osada 

otwarta. ozy gród. 

Na cmentarzysku.. odległym około 400 m na południe od grodzis

ka, wykonano prace przygotowawcze do planowanych w latach następ

nych systematycznych badań archeologicznych. Po wycięciu. drzew przy

stępiono do o~czyezczenia kamiennych konstru.kcji grobowych, wystę

pu.jących na tym obiekcie. Odsłonięto około 50 obu.dów kamiennych, 

w niektórych grobach znakomicie zachowanych, wypełnionych drobnym 

brtlkiem kamiennym. W czasie odczyszczania powierzchni cmentarzyska 

natrafiono na kilkanaście fragmentów ceramiki typowych dla XI-XII w. 

oraz na przę~lik z różowego łu.pku. 
l 

Badania powierzchniowe prowadzono wzdłuż obu brzegów rzeczki 

Utraty i jej dopływu. bez nazwy, odkrywając dutą osadę wczesno~red

niowiecz~, resztki zniszczonego jut cmentarzyska szkieletowego 

prawdopodobnie z tego samego okresu, oraz osadę wczesnołu.tycką . 

W następnych sezonach prowadzone będą dalsze badania gr~dzis

ka, przystąpię też do eksploracji cmentarzyska i badad eondatowych 

osad. Uzyskany w ten sposób materiał pozwoli na analizę całościową 

kompleksu. osadniczego w Niewiadomej. 

NIEWIAROWO , pow . Vońki Kon serwator Zabytków Archeo

logicznych w Białymstoku.. 

Badania prowadziła dr Maria Miśkiewicz. Pinansował 

WKZ w Białymstoku.. Pierwszy sezon badań. Grodzisko 
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z osadą podgrodową i cmentarzysko wczesnośrednio

wieczne /XI-XII w./. 

Przeprowadzono ba dania sondażowe grodziska poło~onego na za

chodnim krańcu wsi Niewiarowo, na morenowym wzniesieniu, nad rze

czką Rumejką /dopływ Nereśli/ • 

Wykop o wymiarach 5x5 m zlokalizowany został w południowo 

zachodniej ćwiartce wnętrza grodu u podnóża wewnętrznego stoku 

wału. Odsłonięto i wyeksplorowano obiekt zapewno ziemiankę o wy· 

miarach 430 x 375 cm w jego górnej pa~tii i 290 x 230 cm u podsta

wy. Zachowana miąższość wypełniska obiektu wynosiła 1 5~ cm. Obiekt 

ten u podstawy swojej posiadał kształt dość regularnego pięci~boku . 

Na jego płaskim dnie stwierdzono nikłe ślady spalenizny bez istnie

nia w jego obrębie paleniska kamiennego. 4 ułamki ceramiczne znale

zione na dnie zagłębionego w ziemi obiektu pozwala ją przyją6 ramy 

czasowe grodu na Xl-XII wiek n.e. 

Układ stratygraficzny warstw grodziska poza badaną ziemianką .. 
był niezwykle prosty. Pod darnią wystąpiła niewielkiej miążezośc1 

/do 30 cm/· warstwa. kulturowa, pod nią zaś caleowe warstwy żwiru i 

pia~ku. 

Na powierzchni wzniesienia przylegającego do grodziska od 

strony zachodniej zebrano ułamki ceramiczne oraz fragment przę~li

ka, wykonanego z różowego łupku. Jest to ślad osady podgrodowej, 

chronologicznie odpowiadającej okresowi trwania grodu. 

Nadto odkryto 1 zlokalizowano wczesnośredniowieczne cmentarzys 

ko szkieletowe w tejż~ wsi. Znajduje się ono na krawędzi wzniesie

nia przylegającego do zabudowań wsi od strony południowej, na polu 

zwanym przez ludność miejscową· "mogiłki", w bezpośrednim sąsiedz

twie wiatraka. 
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Katedra Archeologii Polski 

Uniwersytetu im.M.Kopernika 

w Toruniu 

Badania prowadził mgr Gerard Wilke. Finansował PRN 

w Tuchol i oraz UMK w Toruniu. Pierwszy sezon badań. 

Grodzieleo wczeeno~redniowieczne /VIII-IX w./. 

t 

Realizufąc długofalowy plan badań n~d wczeano~redniowiecznym 

osadnictwem międzyrzecza Gwdy i Wisły , kolejnymi pracami wykopalis

kowymi objęto grodzisko w Obrowie. Obiekt połotony jest 2 km ha pół

noc od Kęsowa i 1,5 km na południowy-wechód od .Obrowa, w4ród roz

ległych łąk i bagien. Grodzisko ma kształt nieregularnego owalu, 

o podetawie 80 x ~10 m. z silnie pofałdowanym majdanem /50 x 70 m/ . 

Otoczone jest pierścieniowatym wałem, czytelnym na całym obwodzie 

poza częścią południowo-wschodnią, gdzie tet z dutym prawdopodo

bieństwem zlokalizowa6 motna wej~cie. 

Tegoroczne prace zostały skoncentrowane w północnej części gro

dziska, gdzie w stosunkowo wyniosłej partii wałów załotono cztery 

wykopy . Tworzyły one ciągły wykop o rozmiarach 3x20 m. Wykop ten 

dostarczył interee.ujących danych na temat konatrakcji wału obronnego, 

czytelnego w dwóch fazach chronologicznych. Pierwszą fazę etanowił 

gliniano-ziemny wał o 2,5 m wyeoko,ci, oblicowany na zewnątrz zwar

tym brukiem kamiennym. Na jego zgliszczach wzniesiono nowy wał zbu

dowany w konstrukcj i przekładkowej , która składała się a dwóch eto

sów przebiegających na całej długo,ci równolegle do siebie. Dla 

zwi,kezenia wytrzymało,oi całej konstrukcji, etosy te ustawione 

były · uko~nie , ku środkowi. Wykop ten pozwolił tet na odkrycie. w 

par tiach przywałowych, reliktów wewnętrznej zabudowy, na które skła

dały się zagłębione w ziemię domostwa wraz z paleniskami. Majdan 
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grodu był pusty, co poświadczyły założone tam dalsze wykopy • . W 

'wietle dotychczas owego materiału zabytkowego, głównie ceramiczne

go, I fazę osadniczą można datować na wiek VII. za6 II - w ramach 

chronologicznych VIII-X wieku. 

OPOLE-OSTROWEK Zakład Archeologii Sląska 

IHKM PAN we Wrocławiu 

Badania prowadził dr Bogusław Gediga i zespół. linan

sował IHKM PAN. Sezon badań 21. Gród i miasto wczeeno

~redniowieczne /X-XIIIw./a ślady osadnictwa z okresu 

wpływów rzymskich. 

Prace wykopaliskowe były kontynuowane w dwóch wykopach! I I I 

i IV. W wykopie III odsłonięto poziomy konstrukcyjne: D z 2-giej 

połowy XI wieku. EI z po~owy XI wieku i EII z 1- szej połowy XI 

wieku. 

W poziomie D uchwycono odcinek konetr~cji ulicy nr 5 oraz 

konstrukcje pięciu domów . które w więkezo,ci jednak tylko czę,cio

wo występują w badanym wykopie. Na uwagę zasługuje słupowo-jarzmo

wa konstrukc ja pod dom nr 66· W kolejnym poziomie E1 odkryto kon

strukcje ulicy nr 1. na małym odcinku resztki konstr~cji ulicy 

nr ? oraz trzy domy. z których jeden był wzniesiony wg konstrukcji 

słupowo jarzmowej . W poziomie tym ulega pewnym zmianom zabudowa 

badanego odcinka w stosunku do warstw młodszych. W poziomie kon

strukcyjnym EII' jedynie w odoinku ulicy nr l , wystąpiły luJne belki, 

a w miejscu przebiegu ulicy nr 5 - ki lka dranic. W całej 'rodkowej 

części wykopu uchwycono calec , a na jego tle zarysy trzech okrągłych 

jam o ~r,ednicy 1,5 - 2 m. Dwie z nich wyeksplorowano /głęboko,ci . 
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jama o.25 m i 0.60 m/. 

W zespole zabytków r~chomych. których w du~ej ilo~ci dostar

czyły zbadane nawarstwienia /podobnie jak w latach ~biegłych/ na 

specjalną u.agę zasł~~je. znaleziony· w jednej z jam. strunowy 

instrument musyczn,y z końca X wieku. Zachowany w stosunkowo bar

dzo dobrym etanie. 

Dalsze prace prowadzono w wykopie IV, w którym badania zakoń

czon? /osiągnięto calec/. Odsłonięto t~ poziom konstrukcyjny B11 
1 E111 /z 2-giej połowy X 1 początku XI wieku/. W poziomie B11 
~chwycono fragment konstrukcji ~licy nr 5 z dobrze zachowanęnawierz

chnią. Dalsza czę~6 tej ~ioy przebiega w wykopie III. W poziomie 

E111wystąpiły resztki kons trukcji najprawdopodobniej dom~ nr 7,. 
W wykopie III usyekano dalsze potwierdzenie naszych e~estii 

co do czasu wzniesieni~ ko~etrukoji wał~ obronnego . Stwierdzono, 

te odkryte konstrukcje wał~ zostały wzniesione pó.niej nit naj

starsze pozio~ konstrukcji domów. Najprawdopodobniej nastąpiło 

to w okresie u~ytkowania poziomu E1 około połowy XI wiek~. 

W trakcie tegorocznych prac wykopallekowych na Ostrówk~, kon

tynuowano rozpoczęte w latach ubiegłych badania powierzchniowe i 

weryfikacy jne w okolicach Opola, mające na celu lepsze · poznanie 

szerszego tła osadniczego. Większe prace weryfikacyjne przeprowa

dzono na grodzisk~ z VIII-IX/X wiek~ w Zawadzie, pow. Opole, na 

osadzie z XI-XII w. w Czarnowąsach oraz na dwóch osadach z okresu 

wpływów rzymskich w Borkach i Xrzanowioaoh, pow.Opole. 

OSINKI, pow. S~wałk1 patrz okres wpływów rzymskich 

OSTROROG, pow. Szamot~ły patrz okres nowo~ytny 
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PODWIESK, pow. Chełmno patrz okres halsztacki 

PODZAMCZE, pow. Kwidzyń Muzeum Zamkowe w Malborku 

Badania prowadził mgr Mleczysław Haftka. Pinaneowało 

Towarzystwo Opieki nad Zamkiem w Malborku. Drugi se

zon badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne, gródek 

pó,nośredniowiecznył ślady osady obronnej z okresu 

haleztlick.iego. 

W br. przebadano uchwycone fragmentarycznie w poprzednim sezo

nie obiekty na grodzisku - stanowisko nr l, oraz z~ło~ono sonda~ 

na terenie osady przygrodowej - stanowieko nr 2 . Ponadto objęto 

badaniami powierzchniowymi najbli~ezą okolicę . W promieniu do 1,5 km 

odkryto dalsze dwie osady i jedno grodzisko o tej samej chronologii. 

Stanowieko nr l - grodzisko. Wykopy nr 2 i 3 wytyczone na maj

danie dostarczyły bardzo interesujących materiałów. Na szczególną, 

uwsgę obok obiektów nr a. 10, 12, które można · interpretowa6 jako 

domostwa zasługuje obiekt nr 4 - pozostałoś6 kamienno-glinianej wie

~y obronnej /?/. Przedetawiał się on w górnych warstwach mechanicz

nyc h jako duże rozsypisko kamieni o kształcie zbli~onym do prosto

kąta , od którego odchodziły w kierunku zachodnim równoległe do sie

bie dwa /0.5-l m szerokie/ "murki" /kamienne układy/, których za

sięgu nie udało się uchwyció . W najni~szych warstwach mechanicznych 

obiekt przybrał kształt regularnego proatokąta o wymiarach 2,60 x 

1,70 m i zalegał w prostokątnym wkopie w calcu, którego ~elany przed 

r· zsypaniero zabezpieczały kamienie. W wyższych warstwach, po zew- • 

~lr.nej utronie obiektu, zaobserwowano kilkana~cie śladów po różnej 



- 276 -

wielko~ci ełQpach. ' Stanowiły przypuszczalnie dodatkowe wnocnienie 

opieywana~ -~~~ręlinianeJ bQdowli. Pomiędzy kami eniami zalega

ła ozarnolb~l~' z~emia. nłaty pomarańczowo-ceglastej przepalonej 

gliny, drobne ~ęgle drzewne. 

-Obiekt nr 4, podobnie jak pozostałe, doetaro~ł dQto materia

łQ ceramicznego - od form dwustatkowatych ręcznie lepionych, bardzo 

bogato zdobionych, do ceramiki całkowicie obtaczanej, mocno profi

lowanej. Znaleziono ' fragmenty pQcharków na ttw. pustej nótoe i 

2 kołolane stempelki do zdobienia ceramiki. Ponadto zn~eziono dQ

tą ilo!Sć kotSoi zwierzęcych, łusek i o~oi ryb i kilka skorQpek jajek. 

Pożiom średniowieczny, do .którego zaliczono pierwsze trzy war

stwy obok ceramiki Aredniowieoznej dostarocył kilkanałole gwojdzi, 

l frasment óstrogi i l dobrze zachowany grot strzały kuazy . 

Dotychczasowe badania pozwoliły wydzieli6 o&tery fazy oeadni

cse. które datować motna naa 

l/ Osiedle obronne - koniec okreeQ halsztackiego początek la-

teJS.ekiego 

2/ Grodzisko - IX - X w. 

,, Grodzisko - XI - XIII w. 

4/ Stra~niczy gródek kr~tacki załotony po 1233 rokQ. 

Stanowieko nr 2 - osada. Wykop - przecinał krawędj stromej skar

py , na której wg literatury niemieckiej miał się znajdować wał. Wy

~ik negaty• . .,.ny. 

W wykopie 1 a odsłonięto trzy jamy. InteresQjącego materiałQ . 

dostarczyła jama 2, gdzie obok ceramiki, przęślika. blitej nieokreś

lonego ostrza żelaznego, tQtla rQdy darniowej , znaleziono fragment 

ażurowego trzewika pochwy miecza pochodzenia skandynawskiego. Osa

dę roboczo datowa6 motna na XI - XIII w. 

Badania z~etały zakończone. 



POLANOWICE, pow. Inowrocław 

POLANY, pow. Radom 

Stanowieko 2 , 3 
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patrz okres late4akl 

Pańetwowe MQzeum Archeolo-

giczne w Warszawie 

Badania prowadziły mgr mgr Olga Lipińska i LQdgarda 

DłQgopoleka. Finansowało PMA w Warszawie. DrQgi se

zon badań. Osada wozeeno~redniowieczna /XII/XIII/, 

c.anta.rqs.ko :a pr:&ałOIIIQ okre&cSw bals:atackiar.o 1 la.te._ 

aldeg_o, ślac!j osa"niotwa. :& ok.res.t.k w.p}Jw6w rz,ask.ieh. 

Stanowieko 2 ~ osada 

Odkryto i przebadano dalsze jamy wczeeno~redniowieczne . W 

wypełnieku kilku jam, oraz w wars twie kQ!turowej znaleziono frag

menty glinianych dysz, uż~anych przy dymarkowym wytopie rudy, oraz 

żużel kowaleki i hutniczy. Oprócz ceramiki wśród ciekawszych zabyt

ków znalazły się m.i . dwQetożkowy przęślik gliniany, fragment orna

mentowanej oprawki kościanej, oraz kilka nożyków żelaznych. Opie

rając się zarówno na materiale ceramicznym, jak i pozoetałych zna

leziskach w/wy~. osadę można datować prawdopodobnie na w.XII/XIII. 

Przebadane obiekty nieruchome zajmQją niewielkie wyniesieni e 

sąsiadujące z podmokłymi łąkami noszącymi nazwę "piecowiska". W 

odległości ok. 150 m od jam, na lekkim skłonie wzgórza stwierdzono 

występowanie żQŻla . podym.arkowego. Stanowieko podobnego typu zloka

lizowano również na innym wzgórzQ, odległym o ok. l km w kierunku 

poł-zach. od osady. Na stanowieku tym oprócz żużla natrafiono na 

kloce stanowiące wypełniska dymarek. Z powodu braku materiału ce

ramicznego nie można obecnie określić chronologii tych znalezisk. 

Być może wytop rudy darniowej /obficie tu występującej/ rozpoczął 
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eię ' na tych terenach już w okresie rzymskim i był kontynuowany 

we wczesnym ~redniowieczu. 

Stanowieko 3 - cmentarzysko 

Odkryto 15 grobów ciałopalnych. Więkezo~6 pochówków uległa 

uszkodzeniu na skutek ró~norodnych prac ziemnych prowadzonych na 

tym terenie. W każdym grobie znajdowała się popielnica ze spalo

nymi ko~6mi, a często też i inne naczynia towarzyszące tzw. "przy

stawki". Na podstawie wstępnej analizy ceramiki oraz obrządku po

grzebowego cmentarzysko to nale~y datowa6 na przełom okresu halez

tackiego i lateńskiego. 

Z powodu różnorodno,ci zjawisk osadniczych nawarstwionych we 

wei Polany przewiduje się dalsze prowadzenie badań wykopaliskowych 

w tej miejecowo~ci. 

PRZEMYa!. m. 

ul.Kraeińskiego i ul.Koeynierów 

Muzeum Ziemi Przemyskiej 

w Przemy1Uu. 

Badania prowadził mgr Antoni Kunysz przy udziale 

mgr Andrzeja Koperekiego. linansowało Muzeum Okrę

gowe w Rzeezowle. O~rodek garnoareki wczesno,rednio

wieczny. 

W rejonie u1io Kosynierów i Krasińskiego w obrębie nowo wznie

sionego osiedla Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w wyniku wy

konywania tunelu ogrz~wczego c.o. natrafiono na dalsze piece garn

carskie. Piec nr 11 posiadał 'rednioę 120 om, w ruszcie stwierdzo

no 6 otworów o wymiarach 10 x 9,5 cm. Ceramika, która wystąpiła 

w rejonie pieca pochodzi z okresu wczesnośredniowiecznego. 
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W pewnej odległości od pieca nr 11 natrafiono na piec nr 12. 

Badań w tym rejonie nie kontynuowano. 

Prace badawcze na terenie osady należałoby przeprowadzić na 

szerszą skalę , gdyż jest to jeden z nielicznych w Polsce ośrodków 

produkcyjnych z doby wczesnośredniowiecznej . Dotychczasowy ratow

niczy charakter prac uniemożliwił przebadanie wiel u zagadnień zwią

zanych z pracą tego ośrodka garncarskiego. 

PRZEWODOW 

pow . Hru.bieez6w 

Konserwator Zabytków Archeo

logicznych w Lublinie 

Badania prowadził mgr Andrzej Kutyłowski. Pinaneował 

WXZ w Lublinie . P~erwszy sezon badad. Cmentarzysko 

wczesnośredniowieczne /XII w. / i osada średniowieczna. 

Badania podjęto na terenie zagrożonym eksploatacją piasku pod 

budowę drogi . Przekopano obszar o powierzchni l ara . Sn1ierdzono 

i s tnienie wózeeno~redniowieoznego cmentarzyska szkieletowego , już 

w dużym atopniu zniszczonego założoną pó,nie j · osadą średniowieczną 

i intensywnymi pracami rolnymi . 

Z dwu. wykopów , z warstw niższych o głębokości od 40 do 80 cm, 

wydobyto dużą ilość fragmentów ceramiki datowanej roboczo na wiek 

Xlt oraz 4 niekompletne szkielety ludzkie. Waratwa kulturowa póiniej 

aza zalegająca średnio do głębokości 40 cm, w dużym stopniu przemie

szana, zawierała dużą ilość bardzo drobnych fragmentów ceramiki śred

niowiecznej , przepalone kamieni e , kości zwierzęce oraz fragmenty 

przedmiotów żelaznych , trudnych do określenia ze względu na duży 

atopień zniszczenia pr zez rdzę . W trzech wypadkach zaobserwoYiano 

fakt przecięcia jamy grobowej , wczesnośredniowiecznej przez wkop 
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~redniowieozny wypełniony r~oszem. 

Na stopień zniszczenia etanowiska wskazuje znajdowanie na po

wierzchni zabytków z n.ajgłębszych warstw. Stanowieko nie nadaje 

się do prowadzenia na nim dalszych prac badawczych. 

RAC!łt. pow. Sierpa Pracownia Archeologiczno

Konserwatorska PKZ 

Oddział w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Barbara Buczek-Płachtowa. 

Pinansował .WKZ w Warszawie. Drugi sezon badań. 

Grodzisko wczesnośre~niowieczne. 

Na grodzisku założono trzy wykopy o łączne j powierzchni 75 m2 

/trzy ówiartki z trzech różnych arów/. 

Wykop w ówiartce A aru 15 stanowił nawiązanie do wykopu ze

szrorocznego. Odsłonięto w niej dobrze zachowaną podstawę wału o 

konstrukcji rusztowej, związanej przy pomocy pilotowania. Pod pro

filem zachodnim ówiartki wystąpiły fragmenty podłogi o deskach uło

żonych równolegle do legarów rusztu. Widnieje w nich prostokątne 

wycięcie dla umocowania pionowego słupa. W błocie. u podstawy wału 

znaleziono krótkie wiosło od dłubanki . 

W 6wiartce C ara 14, uchwycono konstrukcję wewnętrzną krawędzi 

wału i częś6 majdanu. który, jak w roku ubiegłym, okazał się zupeł

nie pusty . Trzeci wykop /ówiartka A aru 24/ założono poza zasięgiem 

wału, wewnątrz grodziska. Pod samą darnią wystąpiła gruba warstwa 

spalenizny i nieliczny gruz ceglany. Znaleziono td krótki żelazny 

nóż . Warstwa ta stanowi prawdopodobnie jedyną pozoetałośó po znisz

czonej doszczętnie kasztelanii , której istnienie jest wielokrotnie 
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odnotowywana w tródłach historycznych. Poza tym wykop okazał. się . 
jałowy, prawdopodobnie budowa kasztelanii zniszczyła w tym miejscu 

majdan wcze~niejszego grodu. 

Ceramika pochodząca z tegorocznych badaó niczym nie odbiega 

od ceramiki znalezionej w roku u~iegłym. Dominqją fragmenty naczyń 

lepionych ręczn i e, górą obtaczanych. Z zabytków specjalnych, poza 

wymienionymi już wiosłem 1 nożem żelaznym, znaleziono połówkę koś

cianej oprawki nota, zdobionej kółkami współśrodkowymi. Datowana 

jest ona na wiek X, co mogłoby stanowi6 uzupełnienie i potwierdze

rd.e innych danych datujących wyżej wymieniony obiekt. 

Badania będą prowadzone w roku przyszłym. 

RAC !BOR Z 

las "Obora" 

Zakład Archeologii Małopolski 

IHKM PAN.w Krakowie 

Badania prowadziła dr Elżbieta Dąbrowska. Pinansowała 

Komisja Archeologiczna Oddziału PAN w Krakowie. 

Omentarzyska wczesnośredniowieczne /VI/VII-VIII/IX w./a 

ślady osadnictwa z okresu neolitu. 

Ciałopalne cmentarzysko kurhanowe położone jest na erozyjnym 

brzegu wysoczyzny prawego brzegu Odry. Ogółem zachowało się 27 kur

hanów, rozmieszczonych w 3 grupach w odległości kilkuset metrów 

od siebie. Badania skoncentrowały się na grupie pierwszej. W obrę

bie jej wyeksplorowano kurhan nr 4 oraz 44 m2 przestrzeni między-

kurhanowej. 

Kurhan nr 4 kształtu owalnego należy do najmniejszych na cmen-

tarzysku /wysoko~6 35 cm, ~rednica 530 cm/ i jest jakby wciśnięty • 

pomiędzy kurhany nr 3 i 5· Nasyp kurhanu ma charakter jednolity 
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i składa się z ciemno-żółtego piasku przykrytego cienką waratwą 

czarno-brunatnego humusu współczesnego ze słabo wykształconym pod

glebiem. W obrębie podglebia i górnych partii nasypu występują 

liczne fragmenty naczyń wczesnośredniowiecznych grupujące się głów

nie w zachodniej pbrtii kurhanu. Znaleziono takie kilka neolityoz

nyoh wyrobów krzemiennych. Na głęboko~ci 50 om uchwycono ślad jakby 

•rowu• /szer.50 cm/ tworzącego krąg współśrodkowy z kurhanem. Za

wiera on liczne fragmenty przepalonych kości ludzkich oraz ułamki 

naczyń. Brak śladów humusu pierwotnego . Strop calca /zielonkawy 

zbity żwir .morenowy/ silnie zaburzony , pojawia się na głębokości 

70 cm. Poniżej centrum nasypu kurhanu widoczne jest koliste zagłę

bienie o średnicy 110 cm zawierające b . liczne ułamki ko~ci ludz

kich. 

Ponadto uchwycono owalny wkop o wymiarach 350 x 50-70 cm i 

głęboko~ci 119 cm, przebiegający z ~rw na SW po etycznej do obwodu 

kurhanu. Wypałnisko jego etanowi szaro-brunatny piasek z licznymi 

ułamkami ko,ci 1udzkiob i węgli drzewnych. Na dnie wkopu znalezio

no fragmenty p~awi~ całego naczynia wczeeno~redniowiecznego zawie

rającego spalone szczątki organiczne. Jest to odrębny płaski grób 

jamowy, etarazy od badanego kurhanu, określony jako nr 4 A. 

I nwentarz kurhanu nr 4 stanowią ułamki conajmniej 3 naczyd 

wczeeno~redniowiecznych zachowanych bardzo fragmentarycznie. Są one 

ręcznie lepione z nikłymi śladami obtaczania, bez ornamentu, wyko

nane z gliny schudzanej domieszką gruboziarnietego tłucznia grani

towego. Grób nr 4~ zawierał jedno naczynie baniaste wykonane z 

gliny koloru czerwono-siwego, schudzanej niezbyt dużą domieszką 

tłucznia grani tov' ego, zdobione potrójnym pasmem linii zygzakowa

tych i poziomych. Typologicznie ceramika ta mieści się w ustalo

nych w oparciu o badania lat poprzednich ramach chronologicznych 

cmentarzyska od VI/VII do VIII/IX w.,z tym iż kurhan nr 4 i grób 

nr 4 A należałoby r aczej zaliczyć do gru~y starszej . 



RADŁOWICE, pow. Oława 

RADOM - Grodzisko -Piotrówka" 

Stanowisko l 
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patrz okres ~sztatkt 

Zakład Archeologii Wczesno

średniowiecznej IBXM PAN 

w Warszawie . 

Badania prowadziła ~gr Ewa Xierzkowska. · Finansował 

IHKM PAR. Piąty sezon badań. Grodzisko wczesnośred

niowi eczne. 

Prace prowadzono tu w latach 1959 - 1962. a przesunięcie na 

rok bieżący terminu ich wznowien\a, spowodowane było przebudową 

u.l. Piotrówka. 

Wykop sondażowy założono u podnóża skarpy grodziska od strony 

południowej /na u.l.Piotrówka/. Ode>onięto w nim dobrze zachow&nJ 

fragment d.rewnianych umocnied obronnych grodziska w postaci etyku 

dwóch izbic o konstrukcji zrębowej. Wnętrze izbic zachowanych do 

wysokości 4-ch wiedców belek, wypełniały warstwy ziemi, gliny i 

piasku. w których na różnych poziomach leżało l~no kilkanaście 

'redniej wielkości kamieni polnych. W wypałnisku znaleziono tet 

'<llka drobnych fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej, którą 

roboczo datować można na wiek XI. Na zewnątrz izbic znaleziono ma

teriał ceramiczny ~redniowieczny •. 

w roku przyszłym przewiduje się kontynuację badań na grodzisku, 

w celu uzyskania całego profilu poprzecznego przez wał oraz wyjaś

nienia charakteru i funkcji przestrzeni znajdującej się między tym 

wałem a centralną partią grodzi.ska - właściwym grodem wczesnośred

ni owiecznym. Najprawdopodobniej znajdo~ało się tu podgrodzie. 



RADOM - Stare Miasto 

Stanowisko '3 
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Zakład Archeologii Wozeeno~red

niowiecznej IHKM PAN w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Ewa Kierzkoweka. Finansował 

IHKM PAN oraz PMRN w Radomiu. Trzeci sezon badań. 

Osada i cment'arzyeko wczesno6redniowieczne, średnio

wieczne, nowożytne. 

W sezonie bieżącym prace prowadzono w 15 wykopach sondażowych 

o łączne j powierzchni 2,2 ara. Badaniami obj~to • budynek byłego ko~

cioła Św.Wacława oraz teren sąsiadujący z nim od strony półnoone'j. 

Tegoroczne badania zmieniają dotychczasowe poglądy na temat 

początków osadnictwa wczesnośredniowiecznego na terenie obecnego 

Starego Miasta. Odsłonięto fragmenty obiektów, które na podetawie 

wstępnej analizy ceramiki odnieść można do wieku X. Są to trzy pa

leniska /jedno z nich niewątpliwie etanowi część składową zniszczo

nego pieca glinianego/ oraz kilka typowych jamek przypiecowych. 

Drugim ważnym wynikiem jest uchwycenie północnej granioy omen

tarza przykościelnego /funkcjonował w XIII-XVIII wieku/, otaczające

go dawny ko~ciół św.Wacława. Stwierdzono też - /podobny jak od stro

ny południowej/ - uskok terenu poza granicą cmentarzyska. Na terenie 

cmentarzyska odsłonięto '30 dalez~ch pochówków szkieletowych, których 

chronologia, układ i wyposażenie są analogiczne do uzyskanych w la

tach ubiegłych. 

Rezultatem prac związanych bezpośrednio z budynkiem dawnego 

kościoła, było odsłonięcie dalszych odcinków lica zewnętrznego ka

miennego fundamentu tego obiektu od strony zachodniej 1 północnej 

oraz kamienny ch fundamentów dwóch /z nieistniejących dz16/ północ

nych przypór. 
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Zakład Polsk i ego A.tl.asu Ar ch 

. ·logicznego Insty tutu Histor 

Kul tury Materialnej PAN w W 

szawie. 

Badania prowadrJł 4r Wojciech Szamański. Finansował 

IHKM PAN. Pierwszy sezon badań. Gr-odzisko wczesno

średniowieczne /XII w./. 

Badania eondatowe całkowic.ie ·zniszczonego ·grodziska pier~cie

niowatego trwały od 21 do 28 sierpnia. Wykonano wykop ~ powierzchni 

16 m. Odkryto jednol l t y płat warstwy kul turowej o ~rednieJ ndątszoś-
l ci 40 om, przylegalący do zagłębienia przy wewnętrznym licu niewi-

docznego zupełnie na powierzchni wału. Lico wału wyłotone zwartym 

bruki em z małych i średnich otoczaków. Z samego nasypu zachowały 

się jedynie małoczytelne ślady. Warstwa kulturowa była obficie na- . 

sycona zabytkami, głównie ceramiką obtaczaną, pozwalającą na bez

sporne datowanie grodziska na XII wiek . 

RJKORAJ, pow.Piotrków Trybunalski Muzeum Archeologiczne i Etno-

Stanowisko l graficzne w ł·odzi 

Badania prowadziła mgr Aldona Chmi elowska. PinansoVIał 

~Z w Łodzi. Drugi sezon badań. Grodzisko wczesno~red

niowieczne /IX-XII/. 

Prace wykopaliskowe na grodzisku wczesno4redniowiecznym w Rę

koraju są kontynuacją badań z 1967 r. 1f dalszym ci.ągu eksplorowanó 
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wykop I w płn . części wału grodziska . Przebadano odcinki 2 , 3 

i 4 - a więc szczytową i wewnętrzną partię wału - do głęb. 210 

cm od powierzchni. 

Na całej przestrzeni badanych odcinków występowały du~e 

ilot§ci węgli drzewnych , przepalonej polepy i kamieni, ze znisz

czonych konstrukcji obronnych. Szczególnie du~a ich ilość zale

gała wewnętrzny stok ~ału, gdzie - podobnie jak w roku ubiegłym 

- odkryto drobne fragmenty przepalonych dachówek. 

Pod wałem - na odcinku 4 - zaobserwowano dwJł proątokąpne 

zaciemnienia, w obrębie których wystąpiły resztki po~iomo ułożo

nych dranic. S~ to zapewne §lady domostw z częściowo zachowany

mi reliktami podłóg. Dodać nale~y. że z omawianych wypełnisk 

pochodzi do~ć d u~ o ceramiki m. in. rozbite naczynie zasobow_e. 

PozA ceramiką , znaleziono kości zwierzęce i mocno zniszczo

ne , drobne fragmenty przedmiotów żelaznych . 

W~ród ceramiki około fO% stanowią ułamki naczyń silnie ob

taczanych na "kole o drobnej, echudzającej domieszce, datowane 

na X - XII w.J około zaś 40% to ceramika z domieszką grubego 

tłucznia, górą słabo obtaczana, której chronologię można okreś

lić na IX w. do połowy X w. 

Przewiduje się kontynuowanie badań tego obiektu w latach 

następnych . 

RZESZOW Muzeum Okręgowe 

w Rzeszowie 

Badania prowadziła mgr Aleksandra Gruszczyńska . 

Finansowało Muzeum Okręgowe w Rzeszowie . C Z\" ar

ty aezon badań. Osady z wczE-snego ~redniowiecza 
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/VII-XIII w./ i • okreeu neolitu. 

Badania były kontJnuaOj4 s la~ ubiegłych, miały obarakter 

ratownioly, 1e wagl,du na dute •asrołenie atanowieka popr••• 

roboty budowlane. 

Omawiane etanowieko 3••t obiekt .. wielokulturowfm• wyat•

pu~• naó oaada neolitycsna oraa woaeano,re4niowieoana. W roku 

bitt40Ja odkryto 23 j&aJI 7 neolitJosnyoh, 16 woseeno•re4n1o

wieoqoh. 

J&aJ neolit,Josne, w których odkryto tylko ceramikę naleły 

wt4za6 • kultur4 oeraaiki rytej oraa kulturą lendziele~. 

w•ród jam wcseeno,re4niow1eoznyoh odkryto 3 ziemianki aie

eakalne •• 'ladami· paleniek,, pozoetałe spełniały funkoj• jaa 

aaaobowyoh lub. odpadkowyoh. Opróos ceramiki datowanej na VII

XII wiek, po ras pierw••Y cnaleziono w wi,tss~j ilo,oi praed

~oty łelaanea 13 noty, fragment sierpa oraz gliniaay pra,,lik. 

JlZUOOI, -pow. Prsyeuoha Zakład Archeologii Woaeeno~ 

'redlliowitouej IBIJI Pd w 

Warezawie i Museua Regio

nalne w Radomiu 

Badania prowadsili mgr Ewa Kieratowaka i agr 

Wójoieoh Twardowski. linansował IHIK PAB. 

Pierwesy eeaon badań. Gro4aieko woaeenoired

niowieomne. . 

Grodeiato lety .na wysokim brzegu belimiennego etruaiepia 

wpadającego do rmeki Jabłonioy. W ramach prao ratownicsyob na-
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rysowano przekrój ~oprzeczny wału, rozebranego częściowo na bu-

dowę drogi. Stwierdzono, te wał grodzieks usy~any był z ~iasku 

i kamieni. aledy spalenizny w górnej partii wału i na sk~onie 

wskazywałyby na istnienie konstrukcji drewnianej. Na powierzch

ni grodziska znaleziono kilka fragmentów ceramiki z XI - XII w. 

Wykonano pomiar sytuacyjno-wysokościowy . Zabezpieczono te

ren grodziska przed da lszym niszczeniem. 

SANDOMIERZ - m. Pracownia A.rcheologiczno-

Konserwatorska PKZ - Oddział 

w Krakowie 

BadAnia ~rowadzili: mgr mgr Halina Ginter, Czesława 

Slubarczyk, Teofil Dębowski. Finansował WKZ w Kiel-

oacb. Pierwszy sezon badań. Osadnictwo wozesnośred-

niowieczne, średniowieczne i nowo~ytne. Slady z 

okresu neolitu. 

Zakres badań obejmował nadzór archeologiczny przy wykony

waniu wszelkich wykopów oraz prac ziemnych przy zabezpieczaniu 

budynków Starego Miasta. Większość nadzorowanych wykopów prze

cina jedynie warstwy nowożytne, nie docierajac do calca. Wyja

tek atenowi wykop na Zamku, gdzie odkryto zniszczone groby sz

kieletowe z ceramika z XIV wieku, oraz wykop przy ulicy Kate

dralnej z widocznymi w profilu jamami z cerarnika średniowiecz

ną i wczesnośredniowieczną. W czasie prac przy zabezpieczaniu 

budynków prowadzonych przez górników odkryto: w budynku Rynek 

30 - zniszczoną jamę neolityczna, w budynku Rynek ~ - zespół 

naczyń z XVI wieku, przy budynku na ulicy 1 Maja 1 - jamę /?/ 
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z ceramiką ~czesno~rednio~ieczną. 

Badania ratownicze będą kontynuowane w miarę postępu prac 

ziemnych. 

SIERADZ - m. 

Stanowieko 1 

M~zeum w Sieradzu 

Badania prowadziła mgr Anna Kufel-Dzierzgoweka. 

Finansowała PRB w Sieradzu i WKZ w ł·odzi. Dr~i 

sezon badaa. Grodzisko i zamek wozeeno~rednio

wieozne - po czasy nowożytne /XI -XVIII w./. 

Grodzisko położone jest na wzgórzu, .w widłach 2egliny i 

Warty, na terenie zalewowym, ~ wylotu ~icy Zamkowej. 

W roku bieżąoym przedłużono sta.ry wykop /1958- 60/ o następ

ne dwa odcinki 5 x 5 m, a w części ze~złorocznej przystępiono do 

odsłonięcia rumowiska ceglanego zajm~jaoego blisko połowę wykop~. 

Po usunięciu rumowiska natra:tiono we wschod.nim pro:!11u na mur o~ 

gla.ny, łukowato wygięty. M~ ten, grubości 2 m, zbudowany jest 

wyłącznie z cegieł /wątek wendyjeki/ o przeciętnych wymiarach 

2~ x 12 x 9cm. Ze ~zględu na układ i wielkość cegieł oraz gr~bo'ó 

i sposób wykonania f~, obiekt powytazy datować motna na połowę 

XIII wi.t-ku /? /. 

Wars twy , na któ~e natrafiono w wykopie były w znacznym stop

niu przemieszane . Zaby t ki lutne w nich występujące pochodzę • 

ró i nycb ok resów c hr onol ogicznych /od XI po XVIII wiek/. Ogromną 

wl~kazość stanowi ei ~łamki ceramiki - zaróvmo zgrzebnej, jak i po

l ewanej. RóPnież do~6 li c~ne sa frAgmenty kafli zdobionych orna

rr> en t Pm wy U aczanym i wielobarwną polewa. 
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Spośród przedmiotów metalowych najczęściej· spotyka eię 

gwojdzie ~elazne i fragmenty oku6. Do oiekaws~yoh znaleziele na

lety zaliczyó dośó liczne groty bełtów do kuszy, miedziany trz .. 

wik do pochewki od note, nót telazny z miedzianym okuciem i dwa 

proetokętne krzesiwa. 

Z innych zabytków na uwagę zasługuj$ monety /12 sztuk/, 

osełka piaskowcowa w formie walca, z otworem do zawieśzania i 

dwuetotkpwy gliniany przęślik. 
l 

W tadnej części wykopu nie osiagnięto oaloa. Prace wykopa-

liskowe na tym stanowisku będa kontunowane w lataoh _ przyszłyoh. 

SKIWY DUtg; pow. Siemiatycze Konserwator Zabytków 

Archeologicznych 

w Białymetoku 

Badania prowadził mgr Jan Jaskanis. Finansował WKZ 

w Białyme~oku. Pierwszy sezon badań. Osada wczesno

średniowieczna /XII/XIII -XIII w./. 

Kilkudniowe prace miały charakter ratowniozo-zabezpieozaj$

oy i dotyczyły osady wozeeno~redniowieoznej z XII/XIII - XIII 

wieku, poło~onej w północnej ozęśoi wsi na rozległym pagórku, 

przy szosie z Siemiatycz do Oiechanowoa. Wschodni skraj osady 

niszozony był eksploatację ~iru. Zbadano około 25 m2 , na któ

rych odsłonięto zarysy sześciu jam.Jedna z nich wyłotona pole

P4 zawierała szare i sypkie spopielałe wypełnieko. Inne wypeł

nione były czarną, przesyconą szczątkami organicznymi ziemię 

lub ziemię o zabarwieniu niewiele ró~nięcym się od calca. Zwra

ca uwasę nikła ilośó ceramiki w tych zespołach, podczas gdy w 
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znaleziskach l u~nych reprezentowana jest ona dość pokAjnie. 

turowo materiał nawięz~je do form ceramiki mazowieckiej. 

SŁAWNO - powiat Katedra Archeologii Pradziejowej 

i Wczesnośredniowiecznej Uniwer

sytet~ 1m. Adama Miokiewioza w 

Poznani~ 

Badania prowadzili: dr Jarzy Olczak i dr Kazi

mierz Si~chniński przy wepó~udziale mgr Pranoi

ezka Lachowicza i mgr Mate~eza Laetowieckiego. 

linansował WIZ w Xoezalinie. Osmy eezon badań. 

Grodziska wozeeno~redniowieczne 1 średniowieczne. 

Charakter badańs Archeologiozna weryfikacja grodzisk /ba

dania powierzchniowe, eondate, pełna dok~entaoja rye~kowa, 

totograficzna 1 opisowa/ 1 powierzchniowa penetracja ioh naj

blitezego zapl ecza. 

Na podatawie danych z literatury przedmiot~. arohjwów mu

zealnych i informacji miejscowych badaczy do prac weryfikacyj

nych zakwalifikowano 23 obiekty ~znawane, jako grodziska. W 

wynik~ przeprowadzonych badań poszczególne obiekty określono 

jak~ : 

a/ grodziska wczeenośredniowiecznea 1. Kopań Leten. 1/, 

2 . Ostrowiec / stan. 6/, 3. Polanów /stlłn. 10/, 4. Sławsko /etan. 

5/, 5· Wrześnica /etan. 7/, 6· ~dowo / etan. 10/, 7. tydowo -

Kopaniec /stan. 9/. 

b/ dorrnie!llane grodziska wczesnośredniowiecznes 1. Darłowo

Zamek /etan. nieokreślone/, 2. Niemica /etru •• 12/. 3. Polanów 
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/etan. 4/. 4. Przystawy /etan. 2/. 

c/ grodziska wczeeno~redniowieczne ?a 1. Stary Kraków 

/etan. 6/. 

d/ grodziska pódno~redniowieczne Istotkowate/l 1. Kr$g 

/etan. 3/. 2. Łętowo /etan. 9/. 

e/ obiekty skre~lone z rejestru grodzieks 1. Cisowo /etan. 

nieokreślone/. 2. Darłowo - Derłówko /stan. nieokreślone/, 3. 

Tychowo /stan. 2ł/. 

f/ obiekty bez lokalizacji nie zidentyfikowane w tereniea 

1. Go~ogóra /sten. nieokre~lone/, 2. Gorzyca /stan. nieokreślo• 

ne/, 3· Janiewice /sten. 8/, 4. Marszewo- Fostomino /stan. nie• 

określone/. 5· Wieko Morskie /stan. 1/, 6· Wiekowo /stan. nie

określone/. 

Ponadto na zapleczu grodzisk odkryto 38 otwartych stanowiek 

archeologicznych z r6tnych okresów chronologicznych • .. 
SŁUPSK - powiat Katedra Archeologii Pradziejowej 

i Wczesno~redniowiecznej Uniwer

sytetu 1m. Adama Mickiewioza w 

Poznaniu 

Badania prowadzilis dr Jerzy Olczak 1 dr Kazi

mierz Siuohniński przy współudziale mgr Pranci

szka Lachowicza 1 mgr Mateusza Łastowieokiego . 

linansował WXZ w Koszalinie. Osmy sezon badań. 

Stanowieka wczesnośredniowieczne. 

Charakter badańs Archeologiczna weryfikacja grodzisk /ba

dania powierzchniowe, sondaże, pełna dokumentacja rysunkowa, 

fotograficzna i opisowa/ i powierzchniowa penetracja ich naj-

l 
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bli ł.ezego zaplecza w południowo-wachodniej czę~c i powia~u słu

pskiego. 

Na podatawie danych z literAtury przedmiot~. archiwów mu

zealnych i informacji badaczy miej~cowyc h do badań zakwalifiko

wano • obiekty uznawane jako grodziska. Zweryf ikowano je nastę

pująco : 

1. Dobieazowo Słupskie /stan. 1/ - obiekt ekre~lony z re

jestru grodzisk, zakwalifikowany jako os ada wczeeno~redniowie

czna /brak sztucznych elementów obronnyc, , warAtwa kulturowa na 

zło~u wtórnym, cerami~a wczesnośredniow ieczna/. 

2 . Podole Małe /etan. 2/ ~ gr ortzi s ko wc zeenoqredniowieczne 

' /silnie zniszczone eksploatacją piasku, n ikł e pozostałości wału, 

waratwa kulturowa z ceramik~ wczesno~rcdniowieczną/. 

3. Potęgowo /etan. 1/ - gr od zisko wńzeeno~redniowieczne 

/dobrze zachowane, warstwa kulturowa z ceramiką wczeeno~rednio

wieozną/. 

~. Warcimino /etan. nieokreśloneJ-identyczne z grodzis

kiem w Runowie. 

Ponadto odkryto 11 otwartych &tanowtek Archeologicznych, 

głównie wczesnośredniowiecznych. 

SOHIEft - MANASTERZEC, pow . Le eko 

)'rAHA W H~S, pow. Wę~rów pata- 1. o.ktes nowoży Łny 
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STARE BORNE, pow. Koszalin Pracownia Archeologiczno

Konserwatorska, Oddział 

w Warszawie, PKZ 

Badania prowadził mgr Dariusz Członkowski 

z zespołem studentów U.W. Finansowała Dy

rekcja Elektrowni Wodnej tydowo pow. Sławno. 

Drugi sezon badań. Grodzisko wczesnośrednio

wieczne. 

Grodzisko położone jest w wyjątkowo niedoetępnym, bagnie

tym terenie. Od wschodu znajduje się jezioro Kwiecko, od półno

cy rzeka Radew, od zachodu bagno. Bardziej sucha i dostępna jest 

częś6 południowa, wcinająca się ostrym cyplem w tereny bagniska. 

Została ona odcięta od lądu stałego głęboką fosą. zabezpieczoD4 

wałem ziemnym • . 30 metrów na półrioc od wału znajduje się druga 

foea, a za nią leży gródek wewnętrzny. 

Obwałowania, dostosowane do konfiguracji terenu, mają kształt 

zbliżony do prostokąta. 

Wał zbudowany został ze żwirów i piesku, licowany od zew

nątrz głazami granitowymi. Badania wykazały resztki spalonej pa

lisady, biegnącej wzdł~ korony wałów. Odkryto także fragmenty 

dawnej bramy zbudowanej z belek dębowych, z przejazdem ~oonio~ 

nym kamieniami. W bezpośrednim sąsiedztwie wałów i na całym maj

danie nie odla:yto śladów konstrukcji mieszkalnych, zaś warstwa 

kulturowa jest bardzo nikła. Minimalna jest też iloś6 materia

łów· zabytkowych, wśród których na uwagę zasługuje nóż żelazny, 

znaleziony w przejetdzie bramy. 

Większoś6 zabytków st~nowią fragmenty glinianych naczyń 
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r'cznie lepionych, niekiedy słabo obtaczanych. Ma~eriał oeram1-
J1 'l 

czny reprezentowany jest głównie przez formy dwu~t?żkowate, do-

nicowate i jajowate. Ornamentyka naczyń jest rót~orodna. Prze-
• ' 

ważają zdobienia faliste, zygzakowate lub motywy, 11fośnej kratki. 
l Spotykamy także prostokątne i okrągłe odoiski st~mpelkowe . Te-

ohnolo.gia, teohnika wykonania, zdobniotwo i formy naczyń chara

kteryetyczne są dla VII i VIII wieku, mają też anaj.ogie wśród 

materiałów z Pomorza Srodkowego. 

Brak śladów stałego osadnictwa może świadozyó. o echronie

niowym charakterze grodziska. Należy wzięśó także pod uwagę 

możliwoś6 funkcji refugialnej. Archeolodzy niemieccy odnale,l1 

tu kamienną figurę, tak zwaną ''babę"~ której ścisła lok.alizaoja . 
nie jest znana. Byó może ustawiona była na środku majdanu, 

gdzie odkryto. niewielki wzgórek wybrukowany głazami granitowy-

mi. 

Odkrywki archeologiczne uzupełnione wierceniami ręczn~i, 

które' w ilości ponad 100 otworów /o średnicy 12,5om/ całkowicie 

potwierdziły stratygrafię obiektu. 

Z uwagi na planowane zatopienie grodziska w roku 1969. ba

dania nie będę kontynuowane . 

STAWY, pow. Jędrzejów Zakład Badań Polekiego Srednio-
' wiecza Uniwersytetu Warszawskie-

go i ' Politechniki Warszawskiej 

Badania prowadziła mgr Zofia Wotnicka. :Pi.nan

sowa~ WKZ w Kielcach. Pierwszy sezon badań. 

Osada i grodzisko wczesnośredniowieczne. 
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Grodzisko położone jest w dolinie rzeki Nidy , na prawym 

brzegu jej obecnego biegu, w połowie drogi między wsiAmi Stawy 

i Umianowice w powiecie pińczowekim, na zBchodnim krańcu wzgó-

rza. 

Faza starsza - osada, pr~wdopodobnie otwarta. Wyeksploro

wano kilka jam 1 ~ragmenty dwóch ziemianek, wkopanych w calec 

do głębokości 1 m. Znaleziono w tej warstwie kilka noty i przę

ślików, szydło kościane i fragmenty żużla żelaznego. Osada zo

stała spalona. czego dowodem jest jednolita waratwa próchnicy 

z węglem drzewnym /i ceramiką/ , która zalegała nad ziemiankami 

a pod wałami grodu. 

Paza młodsza - gród. Przecięto pozostałości silnie zniwe

lowanego przez orkę wału wschodniego, usypanego z piasku i 

próchnicy o~az dwie współczesne sobie fosy po dwóch stronach 

wału. Wał miał 10 m szerokości u podstawy, natomiast fosy około 

8 - 9 m szerokości u góry . 

W nasypie ·wału i na dnie fos znaleziono bardzo małę iloś6 

ceramiki oraz grot strzały. Ni e stwierdzono również warstwy od

powiadającej utytkowRniu grodu. Swiadczyłoby to o krótkim okre

sie istnienia grodu lub o jego charakterze schronieniowym. Na 

stanowieku tym nie znaleziono ceramiki pó t niejezej niż z XII w. 

co pozwala przyją6 za datę wybudowania grodu wiek XI/XII. 

STR~CZNO, pow. Wałoz 

StRnowieko 1 

Koszaliński O~rodek Archeologiczny 

/Muzeum w Koszalinie, Konserwator 

Zabytków Archeol9gicznych Oddział 

Folekiego Towarzystwa Archeologicz

nego/ 



- 297 -

Badania prowadzili mgr Henryk Janecha i mgr 

Franciszek Lachowicz. Finansowała PRR w Wałcz~. 

Pierwszy sezon badań. Grodzisko wczesno~rednio-

wieczne. 

Powierzchniowe i eondatowe badania grodziska w Strącznie 

przeprowadził j~t w początkach IX wiek~ Oonwentz, a nieco pój

niej Sandt. W 1962 r . badania eondatowe prowadziła t~ Katedra 

Archeologii UAM z Poznania w ramach tzw. akcji weryfikacji 

wczeeno~redniowiecznych grodzisk obronnych Pomorza 8ro!kowego. 

Tegoroczne prace /21.VI - . 17.VIII/ są przede wszystkim wy

nikiem plan~ poszerzenia zakres~ badań nad osadnictwem wczesno

'redniowiecznym na tzw . międzyplemiennym pogranicz~ pomorsko

wielkopolskim. 

Grodzisko w Strącznie . nalety do typ~ ~ytynnych 1 połotona 

jest na wysokim wzn.ieeieniu w północnej czę~ci nasady półwyspu 

jeziora Raduńskiego, w odległości 500 m na północ od zab~dowań 

wsi Strączno . Podstawa grodziska wynosi 29 x 40 m, powierzchnia 
- . 

majdan~ - 20 x 32 mo wysoko~ó wał~ od lustra wody - 19 m, a wy

sokość wał~ od powierzchni majdanu- 1,5 do 4 m. 

Ogółem w trakcie prac przebadano 10 6w1artek, z których· 

trze.a przecięto wał wschodni, jedną wał zachodni, jedną wewnęt

rzny stok wał~ poł~dniowego. Pozoetałymi objęto majdan grodziska 

prz~ styk~ z wałem wschodnim, częściowo zachodnim 1 sam jego 

środek. Wykopy te przecięły grodzisko wzdł~t linii północ-poł~d

nie i wschód-zachód. 

Badania tak majdan~ jak i wałów, oboó odsłoniły dość wyraj

ną warstwę kul turowo-osadniczą zalegają,,cą przeciętnie do głęb. 

80 cm, a maksymalnie 1~0 cm, to jednak - poza spalenizną i pole-
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p$ - nie doatarczy~y danych do poznania konstrukcji domostw 

ozy wałów, n~ których istnienie wyra~nie wskazuje epalenizna 

i polepa. 

Byó może , stwierdzone na majdanie /tut przy jego etyku z 

wałem wschodnim, północnym i południowym/ zag~ębienia w poeta

ci dużych regularnych jam z paleniskami kamiennymi i liczn4 

ceramiką w wypełniskul wskazuję. te typowę formą mieszkalną by

ły tu ziemianki lub półziemianki, rozmieszczone półkoliście 

przy wewnętrznych stokach wału. Wydaje się za~. że eama konstru

kcja wałowa, ze względu na wyjątkowo naturalnie obronne miejsce 

grodu, nie była potężna i ograniczała się do rodzaju mooniej

ezej palisady. 

Z zabytków ruchomych zebrano, tak na majdanie jak 1 na sto

kach wału, jedynie ceramikę. Ceramika pochodzi w w1ększo~c1 • 

bardzo prym! tywnyoh naczyń i wetępnie datuje początki groda. na 

VII w. Inne jej fragmenty - z tej samej warstwy osadniczej· - po

ohodzę. z następnych wieków wczesnego średniowiecza, at do końca 

XI lub początków XII w. 

Prawdopodobnie więc gród w Stręcznie był tylko okresowo 

utytkowany ale za to przez długi czas /od VII at do końca XI 

względnie początków XII w./. 

W przyszłym roku, miejscowe władze przy pomocy archeologów 

przystępią do uporządkowania grodziska i otaczającego go terenu, 

a następnie obiekt ten zostanie włączony do przygotowywanego na 

całym półwyspie wielkiego ośrodka turyetyczno-wypoczynkowego 

jako atrakcyjny 1 ciekawy zabytek historyczny. 

·-
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Kuaeua w Inowroł~awiu 

Zakład Antropol~Cii ltnicsne~ 

i Regionalnej Uoiwereytetu ta. 

Adama Kickiewics• w Poananiu 

Badania prowadsilił mgr mgr Janues Piontek i 

Omeeław Sikoreki. P1llaneowali: Uniwereyte~ AK 

w Posnaniu i PRll w Kogilnie. Pierwesy eeaon 

badaó . Omentarayeko i oeada wozeeno,rednio-

wieosne. 

Stanowieko jeet polotone przy rót~daie fw . Prokopa i ba

aylioe fw. fró joy • . Tegoroome badania były kontynuację prao 

prowadzonych tutaj przez z. Pieosyńekiego • ramienia IOaiaji 

do B·aad nad PooZ4tkami Paóetwa Polekiego. Zadaniem ekepedyoji 

wykopaliekowej było uchwycenie wachodniej 1 zachodniej granicy 

zlokalizowanego cmentarzyeks wozeano,redniowieosnego prsy ko'~ 

ciele św. Prokopa. 

W wykopie I sałatonym na weob6d od rotundy św. Prokopa 

nad gliniastym oaloem zalegała waratwa z wczesno,redniowieOS114 

ceramiką. Kiątezo'6 warstwy wynosiła ok. 20 cm. Opróoz nacsyń 

warstwa zawierała dutę iloś6 łueek i o~oi rybich. Xo,oi zwie

rzęce były nieliczne. Powyżej zn~jdowała się warstwa popiołu • 
l • 

kaw•łkami węgla drzewnego ~ polepy. N~d tym znajdował sił wiel-

ki wkop, wypełniony grusem ceglanym i ' saprawę wapienną. W gru-
' 

zie tkwiły fragmenty ceramicznych płytek poeadzkowych, ułamki 

naczyń 'redniowiecznycb 1 howotytnych oraz ko,ci swierz,oe. 

Warstwę zalegającą tuż nad calcem można datowaó na podeta~ 

wie ceramiki na XII "· Wkop z grusem jeat najpra'lłdcpodobniej 

pozostałością po przebudowie ko,cioła św. Trójcy na poczętku 
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XVIII w. 

W wykopie II, założonym na zachód od rotundy, powyżej 

brunatnej gliny stanowiącej calec, znajdował się wkop wypełnio

ny gruzem ceglanym i grudami zaprawy wapiennej. 

W wykopie III położónym na zachód od rotundy, powyżej gli

niastego calca, zalegała warstwa epale~izny. W warstwie tej 

tkwiły nieliczne fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej, ana

logicznej do ceramiki z wykopu I. Na podetawie ceramiki warstwę 

datowa6 'można na XII w. Mały zakres badań nie pozwala na dokład

niejsze określenie warstwy. Warstwy położone wyżej zawierają 

gruz ceglany, ułamki ceramiki średniowiecznej i no~ożytnej. 

W wykopie IV zlokalizowanym przy bocznym wejściu do ko6cio

ła św. Trójcy natrafiono na trzy warstwy grobów szkieletowych. 

Ogółem wyeksplorowano 11 .grobów. Trzecią warstwę grobów, która 

jest wkopana w calec datowa6 można na koniec wczesnego średnio-

wiec za. 

Stanowieko nie jest zagrożone. 

STYRMBN, okr. Ruee 

etan. Kaleto 

Bułgaria 

Zakład Archeologii Wozeeno

średniowieoznej IHKM PAN w 

Warszawie 

· Badania prowadził pro!. dr Witold Hensel. 

linansował IHKM PAN. Szósty sezon badań. 

Grodzisko wczesnośredniowieczne /VI .. XIV w./. 

Poszukiwania skoncentrowano w części północno-zachodniej 

oraz północnej dawnego grodu. Objęto nimi obszar o powierzchni 

przeszło 3000 m2• Najważniejsze wyniki badań przedstawiaj$ się 
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następująco: 

1. Ważnym osiągnięciem jest odkrycie dalszych obiektów z 

najwcześniejszej fali osadnictwa słowiańskiego na terenie Pół

wyepu Bałkańskiego /druga połowa VI w./ . Natrafiono na fragment 

domostwa z ceramiką ręcznie lepioną, zbliżonę do okazów z Popi

na. Jest to najdalej na południe wysunięte znalezisko ceramiki 

tego typu. Istotne też było znalezienie brązowego kolczyk~ z 

gwia4dzistyui wisiorkiem, unikalnego .D.~ terenie ·Bułgarii. 

2. Wiele cennych, nowych materiałów uzyskano z okresu I 

państwa bułgarskiego, tj • . z wieków VIII-X. Z tym okresem więżą 

się odkrycia różnych obiektów mieszkalnych i produkcyjnych oraz 

pozostałości budownictwa sakralnego. Na uwagę zasługuje odkrycie 

pasa, w którym ~ieściły się warsztaty kutnicze oraz hutnicze, 

wokół których skupiały się znaleziska surówki i żużla żelaznego, 

a także licznych narzędzi żelaznych. 

Niezależnie od zabytków świadczących o wczesnomiejskim cha

rakterze , w Styrmen znaleziono także zabytki związane z rolni

ctwem np. lemiesze radeł czy pługów itp. Zbadano wreszcie dalszy 

fragment wału obronnego z dobrze zachowanym licem kamiennym. W 

tej też części grodu odsłonięto pozostałości fundamentów niewiel

kiej cerkiewki z półokrągłą absydą, zniszczonej przypuezczal.nie 

już w okresie średniowiecznym. W niewielkiej odległości od cer

kiewki natrafiono na fragmenty podpiwniczonego domostwa ze ścia

nami kamiennymi, zawierającego bogaty zestaw zabytków jak krzy

żyk-enkolpion , rylec do pisania oraz trzy całe naczynia , w tym 

dzban polewany . Z tego okresu pochodzi też unikalny zabytek 

idol-amulet rogowy. 

3. Stwierdzono dalsze ślady rozproszonego osadnictwa wie j 

ski• o z okresu XII-XIV w. w poat.aci ruin domostw oraz różnych 

'''Y !.v.ti!'Ów. Na uwngę zasługuje okoliczno~ó znalezienia ok. 20 mo-
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net bizantyjskich. 

W sumie badania tegoroczne w Styrmen prz~nioeły istotne 

spostrzeżenia w odniesienill do odcinków chronologicznych oraz 

problematyki, w r amach której zostały podjęte. Wieloczaeowośó 

obiektu pozwoliła uchwyci6 dynamikę procesu dziejowego w tej 

p·artii 'Bułgarii, a także umożliwiła nowe spojrzenie na szereg 

kwestii szczegółowych. Tegoroc~ny sezon wykopaliskowy w Styr- · 

men zakończył pierwszy etap badań polskiej ekspedycji w Bułga

rii. 

SZCZAWORYZ, pow. B11eko Zakład Archeologii Małopolski 

IHKM PAN w Krakowie 

Badania prowadziła dr Elżbieta Dąbrowska. 

Finansował IHKM PAN. Pi~ty sezon badań. 

Grodzisko wczesnośredniowieczne /VII-XI w./. 

~lady osadnictwa z okresu neolitu 1 epoki 

brązu. 

Prace wykopaliskowe miały na celu; 1/ zakończenie ekepl9ra

cji wału wewnętrznego grodu i 11etalenie jego faz rozwojowych, 2/ 

dalsze rozpoznanie zasiedlenia grodu wła~ciwego, '/ stwierdzenie 

osadnictwa na międzywałach grodu. 
' 

\. Wał wewnętrzny grodu /wysokoś6 2,6 m i ezerokoś6 a ' pod-

. stawy.12 m/ przecięto pro~topadłym przekopem o szerokości 7,5 m. 

Uchwyoono dwie fazy fortyfikacji& starszą o konstrukcji ziemnej 

1 mł·odszą. - kaDlienną. zwieńczoną drewnianą 'Przekładką. Poniżej 

odsłonięto ślaQy t19Zeenośre.dniowieoznego osadnictwa. otwartego za

lęgającego na warstwie humusu pierwotnego, w obrębie którego zna-



leziono kilka ułamków bli~ej nieokre~lonej ceramiki etaro~ytnej. 

2 . Osadnictwo w obrębie grodu wła~oiwego skupia się w bez

po,rednim sąsiedztwie wałów, zwłaszcza w północnej dolnej partii. 

Odsłoni~to tam 7 obiektów w tym dwie chaty /4 , 4 x ·~ .1 1 ,,6 x 

,,2 m/ o planie prostokątnym z kamiennymi paleniskami , oriento

wane ' rogami do stron świata. Zabytki ruchome znalezione w ich 

wypełniekach /ceramika, sprzączka ~elazna i groty strzał/ poz

walają odnieść je do drugiej fazy funkcjonowania grodu. Na uwagę 

zasługuje duża iloś6 grud rudy oraz fragmenty kamieni ~arnowych. 

Ponadto wystąpiły ślady osadnictwa neolitycznego i wczesno

brązowego oraz górno- paleolityczne wyroby krzemienne na wtórnym 

złotu. 

3 . Zabudowa pierwszego międzywala /pomiędzy wewnętrznym a 

~rodkowym wałem grodu/ ma charakter regularny, w postaci prosto

kątnych chat /3,4 x 3,7 m/ zwvóconych krótszymi ~elanami ku wa

łom. 

Wyniki przeprowadzonych prac potwierdziły wyrótnione jut 

fazy budowy wału i zasiedlenia grodu, za wyjątkiem bardzo nikłe

go osadnictwa przedgrodowego. Do uściślenia datowania fazy dru

giej przyczyniło się także znalezienie w c~acie nr 28 ~elaznej 

eprzęczki podkowiastej o kabłaku skręconj~ wokół własnej osi , od

noszonej do X/XI w. 

SZCZECIN - Zamek Pracownia Archeologiczno

Konserwatorska PKZ - Od-

dział w sz~zecinie 

Badania prowadzili mgr mgr E. Cnotliwy i R. 

Rogoez. Finansowała Dyrekcja Inwestycji 
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Miejskich w Szczecinie. Gród wczesnośred-

nicwieczny /VIII/IX-XII w./ i zamek śred

niowieczny /XIV-XVI w./. 

Kontynuowano badania archeologiczno-architektoniczne 

przeohod~c do warstw wczeeno3re~iowiecznych • 

... ykop mis~ najpierw wymiary 5 x 20 m. pó~nie j na skutek 

wielkiej miężezości warstw. zmniejszono go do 5 x 6 m. Glinia

sty cal~c zalegał na głębokości 560 - 580 cm. Nad nim znajoewa-
l 

ła się warstwa związana z osadnictwem ludności kul tury łu~yc-

kiej z wczesnej epoki " żelaza. Odkryto dwie budowle najpewniej 

mieszkalne typu półziemiankowego. W jednej z nich obok ceramiki 

znaleziono fragment formy glinianej z tkwięcym w niej ułamkiem 

naszyjnika z brązu. 

Pierwsza waratwa wczesnośredniowieczna zalegała bezpo~red

nio na łużyckiej a działalnoś6 osadnicza zniszczyła ję znacznie. 

W warstwie tej wystąpiły silnie zniszczone budowle zrębowe 1 

plecionkowe. Zawierała czysty zespół ceramiki zwanej przez E. 

Sch~dta typem feldberskim. Na uwagę ·zasługuje fragment sierpa 

oraz wyjątkowo duża iloś6 igieł kościanych i przęślików . Spec

jalnie ciekawym zabytkiem jest waga rogowa /dokładna kopia brą

zowych/ wskazująca na duże znaczenie handlu w najstarszym pozio

mie wczesnośredniowiecznym. 

W następnych trzech warstwach utrzymuje się ten sam rozkład 

wielkoś6 i rodzaj konstrukc·ji domów. Odkryto tu m.in • . zespół ty

gielków i fragmenty stłuczki szklanej /w-wa XVII/, dużo przed

miotów żelaznych . fragment koła do wozu, dużo szydeł kościanych 

i przęślików glinianych oraz pływaki z kory wskazujące na duże 

znaczenie rybołówstwa /w- wy XVIII-XVI/. 

W warstwach XV-XII zaznaczaję się zmiany w roz~lanowaniu 
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osady, /przy tym w w-wie XII . zabudowa jest wyłącznie plecion~ 

kowa/. Z okresem tym wiąte się nasilenie zajęó rzemieślniczych 

-szczególnie kowaletwa -/olbrzymie paleniska z , du~ę ilo~cią 

~u~la i przedmiotów żelaznych a w w-wie XII i tokaratwal cha

rakteryetyczne odpady/. Wielki e znaczenie musiał mieć te~ han

del /fr agment wagi brązowej i a~ trzy odważniki/ . Wz~aeta tak

że zamożność mieszkańców /2 ozdoby złote 1 3 pozłacane/ . Pozio

my XI V i XIII niezezone były przez po~ary. 

Wraz z w-wą XI zaczyna się okres gęstej zabudowy, powsta

je nowy jej układ trwający z nieznacznymi tylko zmianami aż do. 

w-wy VII. Domy początkowo zrębowe i plecionkowe /w-wy XI -IX/ w 

poziomach wyższych /VIII- VII/ są wyłącznie zrębowe. Przy domach
1 

w w-ach VIII i VII .są solidne ulice drewniane i dojścia. Mimo 

solidno~ci zabudowy zmienia się charakter zajęć ludności i na

stępuje pewne jej zubożenie. Nadal trwa wytwórczość tokareka 

/odpady .• może pałki ciesielsk.ie • półwytwór klepki i nieco żt1Ha/. 

Zwiększa się wyra:tnie znaczenie rybołóstwa sieciowego /pływaki 

z kory i większa niż zwykle ilość szczątków rybich/. Ciężarek 

do wagi mówi też o pewnym znaczeniu handlu. 

Warto dodaó, że war stwy IX- VIII były bogate w zabytki drew

niane /m. in. doskonale zachowane widły oraz fragmenty dwóch kół/. 

Nie wypowiadamy się w tech chwili na temat datowania opi

sanych poziomów gdy~ sprawozdanie niniejsze pisane jest na go

rącp, bezpot~·rednio po zakończeniu badań terenowych. Zdobyte ma

teriały są zbyt obfite, aby bez wstępnej analizy wypowiada6 się 

w tak istotnych kwestiach. 

X X X 

Mało zbadanym, a ważnym zagadnieniem dla wczesnośrednio

wiecznego Szczecina jest chronologia, przebi eg 1 konstrukcja 

wałów obronnyc h. Z problemami tymi zw~ązane były ratownicze ba-
' . 
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dania północnej skarpy Zamku. Ksiątąt Pomorskich. Istniejącą tu. 

rozpadlinę roztopową posze~zono do proatokąta o wymiarach 4,70 

x 5,50 m. Skru.pu.latna eksp~oracja umotliwiła wyrótnienie 20 

warstw ku.ltu.rowych, z których warstwy I - II obejmuję okres od 

pójnego średniowiecza at do czasów współczesnych, a warstwy · III 

- XIV więtą się z okresem wczesnośredniowiecznym. Stwierdzono. 

it warstwy XIII - XI nalety łączy6 z obronnym wałem, za~ warstwy 

XII-XIII z wcześniejszym osadnictwem otwart,ym. 
l 

Uchwycono 7 wyra~nych faz rozbudowy i u.tytkowania wału. 

Stanowiły je ,waratwy gliny z nakłada~ęoymi się na nie poziomami 

próchniczymi i pożarowymi. Doda6 nalety, te w starszych fazach 

stosowano drewniane wzmocnienia konstrukcyjne, których nie udało 

się jednak blitej zidentyfikowa6 wobec trudnych warqnków teohn~

cznych. 

W oparciu. o atoaunkow~ skromny, ale zrót~icowany materfał 

ceramiczny ustalono chronologię poszczególnych faz wału. Najs~ar

sza z nich powstała w pierwszej połowie IX wieku /mote blitej 

jego połowy/ , a zachowana najm~odeza w dru.giej połowie X wieku. 

Poziomy młodsze zostały bezpowrotnie zniszczone przez średnio

wieczną niwelację i zabudowę. 

Ponitej czytelnego wału zaznaczyły eię dwie warstwy /XIII 

i XII/, których charakter pozwala je łączyó z osadnictwem otwar

tym , datowanym na koniec VIII wieku. Nadcaleową warstwę XIV, 

mocno spiaezozoną, niestety bez materiału. ku.lturowego, uznano 

za szczątki w~ieeienia gr odu ~utyckiego istniejącego w okresie 

halsztackim. Układ warstwy opadającej ostro w kierunku wnętrza 

grodu, jak tet w kierunku. 1etniej-oej fosy, oraz fakt it podob~ 

ne eytwaoje napotykano w innych punktach wzniesienia zamkowego. 

aiały tu. znaczenie prsekonywu.jące. 

Badania mają du.te znaczenie dla rekonstrukcji dziejów 
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Katedra Archeologii Pradziejowej 

i Wczesnośredniowiecznej Uniwer

sytetu lm. Adama Mi ckiewicza w 

Poznaniu 

Badania przeprowadzili dr Jerzy Olczak i dr Ka

zimierz Siucbniński przy wepółud.ziale mgr Mate

usza tastowieckiego. Finansował WKZ w Koszali

n ie. Osmy sezon badań . Stanowiska wczesno6red

niowieczne. 

Charakter badań: UzupełniaJąca. archeo l ogiczna weryfikacja 

grodzisk - w nawiązaniu do badań przeprowadzonych w 196 1 i 1967 

roku.' 

Na podetawie danych archiwalnych 1 z literatury przedmiotu 

do badań zakwalifikowano dodatkowo dwa obiekty uznawane jako 

grodziska - Kiełpino /stan. nieokretUone/ i Szczecinek - Swiątki 

/etan. 4/ - uzyskując następujące rezultaty: 

1. Kiełpino- obiekt ekre~lony z r e jestru grodzisk /brak 

sztucznych elementów obronnych . warstw:v ku.lturowe~ 1 materiału 

arQheologicznego/ . 

2. Szczecinek - Swi~tki - obiekt zweryfikowany jako osada 

wczesnośredniowieczna /brak sztucznych elementów obronn~rch/ . 



- 308 -

SWI!TNIKI, pow. Wrocław 

Stanowieko 3 

Katedra Archeologii 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

Badania prowadziły dr Barbara Czerska i mgr 

Alicja Balowa. Pinansował Uniwersytet Wroc

ławski. Drugi sezon badań. Osada wczeeno~red

niowieczna /XII-XIII w./ 1 wpływów rzymskicha 

ślady osadnictwa z okres~ lat;~ski•&~. 

Prace wykopaliskowe były kontynuacją badań prowadzonych w 

1957 r. 

Stanowieko poło~one jest na północny wschód od wsi Swiąt

niki, na niewielkim wzniesieniu w odległo4ci ok. 1000 m na wach. 

od szosy prowadsęcej z Sobótki do Jordanowa i ok. 300 m na płn. 

od strumyka przepływającego przez wie~. Y br. badania prowadzo

no w odległo~oi ok. 2 m w kleranku zachodnim od brzegu piaskowni, 

nawiązując do terenu badaó z roku 1957 · PÓwierzchnia wykopów wy-
' 

nosiła 2 ary. OdkrJto na nim 6 jam, jedno palenisko oraz ślady 

23 słupów. Zawartoś6 kulturowę jam etanowiła głównie ceramika 

wczeeno~redniowieczna, charakterystyczna dla XII-XIII w. oraz 

fragmenty naczyń kultury przeworeklej od pó,nego okresu lateń

skiego po okres wpływów rzymskich. Próbę określenia funkcji jam 

i ełupó~ mo~na będzie podjęó przy pełnym opracowaniu wyników ba

dań. 

Na podetawie prao przeprowadzonych w 1957 i w roku bietęcym 

motna etwierdzi6, te osada wczesnośredniowieczna nawaretwiła się 

na obiekty wcześniejsze, pochodzące z okresów wytej wymienionych. 

Z uwagi na to, it badana osada została najprawdopodobniej 

w znacznym stopniu zniszczona w trakcie eksploatacji piasku, a 

odsłonięta częśó jest raczej peryferią osady, nie przewiduje się 
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tu dalszych badań. 

SWIELUBIE, pow .Kolobrzeg 

Stanowieko 2. 
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Zakład Archeologii Wielkopol

ski i Pomorza IHKM PAB 

w Poznaniu 

Badania prowadził dr w. Łosióeki. linansował 
IHKM PAN. Czwarty sezon badań. Cmentarzysko 

wo~esno,redniowieczne /~w./ • 

Cmentarzysko składa się z powyżej 100 mogił. Zajmuje dwa wy

dłutone grzbiety wysoczyzny moreny dennej. Połotone jest w są

siedztwie dwóoh grodzisk wczesnośredniowiecznych /Bardy, pow. Ko

łobrzeg, VII-IX/X w., Swielubie, pow.Kołobrlleg, X w./, przebada

nych w poprzednich sezonach wykopaliskowych. 

W roku bieżącym badaniami objęto 8 kurbanów /nr 10, lOa, 19, 

20, 24. 29, 30, 33/ . Poniżej nasypów zalegały groby ciałopalne 11 

resztkami s tosu w poe tael plam intensywnej spalenizny z materiale~ 

kostnym i inwentarzem 2ahjkowym. W niektórych mogiłach wystąpiły 

także pochówki ciałopal~e wkopane w nasypy. U podnóża jednej z mo

gił odkryto grób szkieletowy. Wyposażenie grobowe: ułamek monety 

arabskiej /750-800 r./. przepalony paciorek szklany, liczne przed

mioty żelazne oraz f ragmenty naczyń glinianych. 

Tegor'1czne badania dostarczyły dalszych ciekawych danych do 

zagadnienia obrządku pogrzebowego w starszych fazach wczesnego 

~redniowiecza na Pomorzu Zachodnim. Plaetyczniej r ysuje się równiet 

kwestia struktury społecznej mieszkańców grodu w Bardach, połotone

go w sąsiedztwie cmintarzyeka. 
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SWiiCX: STRUMIANY Muzeum Okręgowe w Białymetoku 

pow . Wysokie Mazowieckie 

Badania prowadziła mgr Danuta Jaekanie. Pinansowało 

Muzeum Okręgowe w Białymstoku. Cmentarzysko wczesno

średniowieczne /XII-XIII w./. 

Tegoroczne badania omentarzyska /usy tuowanego w sąsiedztwie 

grodu kasztelańskiego z XII-XIII w./ miały na celu uchwycenie za-
. 2 

sięgu przest~zennego tego obiektu. Na przestrzeni 575 m odkryto 

jego dalszą ozęśó i wschodnią granicę. Granicę wytyczała smuga 

ciemnej ziemi, prostopadła do smugi odkrytej w ubiegłym roku. Prze

biegała ona ze wschodu na zachód ograniczając występowanie grobów 

od strony północnej. Przekroje tych smug ujawniły elementy kon

strukcyjne palisady składającej się ze słupów średnicy ok. 20 om, 

o płaskich~ tępyoh koócach - wkopywanych do~ó ~c16le jeden obok 

drugiego. 

·Na przebadanymi w r.b. obszarze natrafiono na 124 pochówki 

szkieletowe zalegające w trzech poziomach. Szkielety mie6oiły się 

w płytkich, prostokątnych jamach wkopanych w gliniasty calec, skie

rowane czaszkami na zachód. W kilku jamach natrafiono na zarysy 

trumien, znajdowano tet gwo,dzie i okucia ~elazne. Ponadto wyeks

plorowano 106 skupisk ko~oi ludzkich. W obrębie ich występowały 

:fragmenty jednego, dwóch i kilku nawet szkieletów. Skupiska pow

stały w wyniku niszczenia grobów starszych przez wkopywanie następ-

nyoh. 

Około 50 % pochówków zawierało przedmioty wypoea~enia. W skła

dzie inwentarza zn~ ·jdywały się przeważnie ozdoby wykonane z brązu, 

szkła, srebra, cyny. Wśród nich najliczniejsze są kabłączki esowa

te .różnej wielkości, kabłączki typu pomoreko-obodryckiego, nadto 
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uwagę zwracają aturowe zawieszki, zawieszki ozdobione -malinkami•, 

krmytyki rótnej ~ormy, lamule, pierścienie wite, pier6cienie lite, 

taśmowe, ozdobione oozk~i ze szkła oraz dośó często paciorki . 

Y materiale rzeczowym wyrajnie zaznaczaję aię wpływY ruskie. 

Chronologia znalezisk - XIi-XIII wiek. 

'.fOIIIOE, pow. DziertonicSw patrz .okres neolit~ 

'.rREPOZA, pow. Sanok 
'l 

)(uzewn w Kro'śnie 

Badania prowadził mgr JcSze~ Janowski . Pinaneowało 

Muzeum ~ Kro,nie. '.frzeci sezon badań. Cmentarzysko 

wczesnośr.edniówieome '/'IX w./. 

Wczesnośredniowieczne ciałopalne cmentarzysko kurhanowe ~naj

duje się niemal u szczytu góry , z którą od wschodu i południowego 

wschodu sąsiadują dwa wyniesienia oddzielone głębokim parowem. Wy~ 

niesienia połotone są po lewej stronie Sanu, a od zabudowań wsi 

oddalone w kierunku północnym około l km. Na klllminacji obydw~ wy

niesień znajduję się grodziska. Obydwa grodziska pochodzą prawdo

podobnie z okresu wozesnośredniowieoznego. Ioh ściślejsza chrono

logia nie została jeszcze określona. 

Tegoroczne prace wykopaliskowe były kontynl18cją badań z lat 

1961-196'· Y ro~ eprawozdzawczym badaniami objęto dwa kurhany. 

Yewnętr~ jednego z kurhanów na wysokości jego podstawy stwierdzono 

warstwę drobnych węgli drzewnych. Xiętezo'6 ich wynosiła od 2- 5 om 

i obej1~owała niemal dałę powierzchni' podstawy kurhan~. Pomiędzy 

węglami zalegały drobne, bardzo silnie przepalone kośoi oraz d~ta 
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iloś6 drobnych fragmentów naczyń. Pojedyńcze fragmenty naczyń, 

przepalonych kości ludzkich oraz drobne węgle drzewne zalegały w 

rótnych wysokościach nasypu kurhanowego. W kurhanie następnym stwier

dzono jedno niewielkie skupisko ceramiki, zlokalizowanej przy obwo

dzie nasypu, niewielką ilość węgli drzewnych oraz przepalonę kłodę 

drzewa. Niewielkie skupisko drobno przepalonych kości złotone przy 

obwodzie kurhanu, zawierało równiet pojedyńcze drobne fragmenty 

naczyń. 

Wymiary kurh
1
an6w: 

kurhan nr 41 długość- 5.64 m, szerokość- 5.3~ m, wysokość - 1,10 m 

kurhan nr 5• długość - 4,08 m, szerokość - 4,78 m, wyeokoś6 - 0,90 m 

Niezaletnie od powytezych warto dodać, te badania wczesnośred

niowiecznego cmentarzyska kurhanowego w Trepczy,pow. Sanok B$ wstę

pem do prao kompleksowych, które w przyszłości obej~ równiet oby

dwa grodziska. 

TRZEB~ - "Podworne• 

pow. Tarnobrzeg 

TYLIOE, pow. Zgorzelec 

patrz okres neolitu 

Pracownia Aroheologiozno

Koneerwatoreka p.p. PKZ 

w Warezawie 

Badania prowadził mgr Dariusz Członkowski przy udziale 

mgr Marii Pikulińskiej. linansował WXZ we Wrocławiu. 

Pierwszy sezon badań.Grodzieko wczesnośredniowieczne. 

Badania miały obarakter ratowniczy. Grodzisko znaj~uje się w 
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południowo-zacbod.niej części góry bazaltowej o wyaokośc:f 220 .m n.p.m. 

Południowa część grodz i ska została zniszczona w czasie , ~sploataoji 

kamieniołomu. Założono trzy wykopy od kulmina cj i wzniesienia wzdłu.t 

magistral N-S i W-Z w kierunkach na północ, południe i zachód . 

W wyniku przeprowadzonych prac odsłonięto ułład stratygraficzny 

stanowiska. W północno-wschodniej części grodziska zachowały się 

nikłe ślady wałów, bardziej czytelne w układzie warstw nit na powie

rzchni. 

W wykopach występiły ślady : przepalonych konstrukcji drewnia

nych, ceramika wczesnośredniowieczna , fragmenty żużla oraz gliniana 

prażnioa. 

Miątszo'ó warstw od powierzchni do bazaltowego calca wynosi 

około 3 metrów. 

Dotychczasowe badania nie pozwalają na ostateczne określenie 

funkcji grodziska. W związku z tym celowe byłoby przebadania maj

danu. 

WiGRY, pow. Sztum Muzeum Archeologiczne w Gdadek~ 

Mu.zeum Zamkowe w Malborku.. 

Badani a prowadzili mgr Barbara Więoek 1 mgr Mieczysław 

Haftka. l'inaneowało Muzeum Zamkowe w Malborku. Szósty 

sezon badań. Grodzisko i osada wczesno ,redniowieozne. 

W br. w dalszym ciągu eksplorowano wykop nr 7. Prace konoentro

WP1y si ę nad trzema obiektami: wałem obronnym, chatę i piecem nr 3 

do wy topu r udy darniowej. Piec t en. podobnie jak i dwa poprzednio 

odkryte, znajdował się pod konstrukc~ami wałowymi. Zachowała się 

ty1ko dolna partia, atęd o jego konstrukcji niewiele można powie-



dzieó. W planie był prostokątny, dłuzszy bok miał ok.3 m długości, 

szerokości na skutek zniszczenia nie dało się uchwyció. Obudowany 

był drewniano-glinianą konstr~cją wznocnioną pionowymi słupami 

wbitymi w calec. W przekroju pionowym pieca uchwycono 7 warstewek; 

ruda darniowa zalegała w nim cienkimi warstwami naprzemian z brył

kami wapna i mocno przepalonej sproszkowanej gliny o zabarwieniu 

ceglasto- fioletowym. W najniżej położonej ciemnej warstwie ziemi 

występowały liczne węgielki drzewne i drobne ułamki ceramiki wczes

nośredniowiecznej. 

Stratygrafia warstw i znalezione w piecu zabytki pozwalaj~ 

etwierdziś istnienie osady produkcyjnej istniejącej przed założeniem 

grodu. Scieła chronologia trudna jest do ustalenia , ponieważ znale

ziona ceramika jest mało charakterystyczna. Opieraj~c się na mate

riale pochodzącym z półziemianki/odkrytej w poprzednich l a tach/ 

usytuowanej w odległo~ci kilku metrów na zachód od pieca, a znajdu

jącej się także -pod konstrukcjami wałowymi. datować można roboczo 

obiekt na początek XI wieku. 

. WIDORADZ. pow. Wieluń Muzeum Ziemi Wieluńskiej 

w Wieluniu 

Badania prowadził mgr Bogusław Abramek. ll'inaneowali 

WXZ i Muzeum .Ziemi Wieluńskiej. Drugi sezon badań. 

Grodzisko wczesnośredniowieczne 1. średniowieczne 

/XII-XIV w./. 

Tegoroczny wykop /50 m x 5 m/ nawiazyNał do wykopu z roku u

biegłego. Tym sposobem uzyskano pr zekrój orzez wezvgtk i c 4 wał.y j 

mrajrl an grodzisk ą . 
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Badania rozpoczęto od fosy II i wału III. Wał ten, całkowicie 

ziemny, oka~ał się identyczny w swej budowie z wałem badanym poprzed

nio. I tu u podstawy stwierdzono poziomą warstwę z V-VI w. Najcie

kawszym okazał się wał IV /7.5 m szerokości i 130 cm wysokości/. Od 

s trony fosy III umocniony był podwójnym rzędem palisady nachylonej 

do stoku wału. Tworzyły ją płaskie i szerokie /do 50-60 cm/ bierwio

na ostro zacioAane. Na stoku wału od strony wewn~trznej zalegała 

warstwa spa1enizny /kamienie, węgle, spalone bierwiona i przepalona 

glina/. Sądząc z jej układu i zawarto.Sci na wale znajdowała się kon

strukcja drewniana /pomost dla obrońców?/ wzmocniona gliną i kamie

niami . W warstwie tej znaleziono ułamki naczyń glinianych z XIV w. 

i klucz żelazny. Warto dodaó, że i u podstawy tego wału również od

kryto poziomą warstwę kulturową z V-VI w. 

W południowej częśoi dziedzińca zamkowego , pod cienką warstwą 

darni, wystąpiła warstwa kulturowa o miąższo,ci od 20 do 30 om, 

pl'llddzielona cienką warstewką jałową od warstwy z V-VI w. 

W ode. II odkryto w warstwie I dwie małe jamy wypełnione cera

miką. kośómi, kamieniami i węgielkami. Jedna z nich wkopana była w 

większą jamę z warstwy II. W ode . III i IV odsłonięto bruk kamieQny, 

kilkuwarstwowy, o niewyjaśnionym przeznaczeniu. Znaleziono tu dużo 

skorup, kości zwierzęcych i zabytków metalowych. W profilu odkryto 

palenisko wyłożone gliną. Dotychczas jeszcze nie natrafiono na śla

dy żadnych budowli ani jam mieszkalnych. 

Bajliczniejsze zabytki stanowią fragmenty naczyń, tak ręcznie 

lepionych j ak i silnie ~btaczanych na kole. Przeważają formy o eso

watym profilu. Ciekawą cechą, prawdopodobnie regionalną . jest zdo

bienie zewnętrznej strony brzegu naczyń linię falistą. niezależnie 

od techniki ~ rkonania 1 wieku naczynia. Częste są też zbaki garn-

carskie o doś6 prostej strukturze. 
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Kolejną bardzo liczną grup~ zabytków eą ko~oi z~ierzęt hodo

wlanych i dzikich. 

Znaleziono równiet nieliczne ale ciekawe zabytki metalowe 

/groty bełtów kuez, telazne note, ostrogi, sprzączki, małe dwuzęb

ne "widełki" oraz czteroramienne koloe/. Właśnie te kolce stanowią 

preedmioty najbardziej zagadkowe. Są niewielkich rozmiarów, katde 

z ramion jest ostro zakończone i nie przekracza 3 om długości. Ra

miona rozmieszczone są symetrycznie. W katdym połoteniu j edno z 

nich zawsze eterozy do góry. Podobne kolce podrzucano pod opony 

samochodów w czasie II wojny światowej. 

Badania na tym obiekcie będ~ dalej kontynuowane. 

WIELICZKA, pow. Kraków 

WISLICA, pow. Busko 

WIZNA, pow. Łomta 

woj.białoetockie 

patrz okres lateliski 

patrz badania specjalne 

Pracownia Archeologiczno

Konserwatoraka PP.PKZ 

Oddział w Warezawie 

. Badania prowadził mgr Krzysztof Jani ezowski przy udziale 

mgr Jerzego Guli~ linansował WKZ w Warszawie. Drugi sezon 

badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne /pocz.XII w./ i 

zamek średniowieczny. 

Wysoki cypel skarpy nadnarwiańskiej przecięto od północy fosę, 

wzmacniając obronnośó wzgórza. Poza tym dostępu broniły: od wschodu 

rzeka Narew, od zach.odu bagno i wypływajacy z n i ego strumyk, który 
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ujtto od południa w !osę. Razem z potężną !osą północną istniał na

turalny system zabezpieczający grodzisko. 

Prace w roku bieżącym miały na celu: zbadanie konstrukcji wału 

północnego i sprawdzenie ozy istniał w tej części 'mur obwodowy zam-

ku. 

Założono 2 wykopy o łącznej powierzchni 90 m2 i kubaturze ok:. 

300 &3. Okazało się, że do budowy wału użyto gliny, iłu, piasku, 

drewna i kamieni. Drewniana konstrukcja przekładkowa wypełniona zo

stała gliną, iłem, a w części zachodniej piaskiem rzecznym. Stwier

dzono kilka faz odbudowy wału po zniszczeniach wojennych. Udało się 

zidenty!ikowa6 XII-to wieczne ślady pożarów, będące następstwem na

padów Jaówingów, Prusów i Litwinów. Wał' odbudowano i wzmocniono, nie 

na długo jed.nak, bo w roku 1294 gród spalili Xrzyżaoy. Ba polecenie 

Bolesława II księcia mazowieckiego, w roku 1296 grodzisko odbudowa

no ponownie. Podnieeiono' wysokośó wału, umacniając jego zbocza ka

mteniami. Drewniany ostrokół, którego ślady eą doskonale czytelne, 

etanowił dodatkowe zabezpieczenie. Badania wykazały, że nie istniał 

północny mur obwodowy zamku średniowiecznego, ponieważ XII-to i 

XIII-to-wieczny wał obronny włączono do fortyfikacji zamkowych. 

Podetawowym materiałem, który •tanowił oetatnfe falt wału była prze

palona polepą, ~yko~ana 1 martwicy waptennej, iłu i gliny. Przepa

lone ogromne bryły polepy są prawdopodobnie resztkami ścian niezna

nej budowli, by6 może kasztelanii, zniszczonej przez pożar . Na ko

ronie wału odkryto resztki drewnianej palisady, wzmacniającej obron

noś6 analogicznie jak we wczesnym średniowieczu. 

Yizna, jako ważny obiekt strategiczny była ustawicznie zagro

żona napadami sąsiadów. O licznych najazdach ~wiadczą nie tylko 

ślady pożarów i przekazy historyczne. Znalezienie prawie stu gro-
2 • 

tów od kuszy na powierzchni30m jest jednoznacznym śladem walk. 

Militaria i przedmioty me talowe stanowię około 25 %materiałów 
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zabytkowych. Przewatajęca częśó inwentarza reprezentowana jest 

przez ceramikę. Znaleziono liczne fragmenty naczyń z XII, XIII i 

XIV w. Pormy XV-to, XVI i XVIl-towieczne oraz kafle /renesansowe/ 

wyatęp~ją w mniejszej ilo,oi ni~ w rok~ ~biegłym. Poohodzą _ głównie 

z badań powierzchniowych przeprowadzanych na majdanie. 

W'ród znalezionych zabytków na uwagę zasług~jąt srebrne mone

ty jagiellońskie, grzęzidła do sieci, przęśliki gliniane, kamień 

tarnowy, krzesiwo żelazne , noże, fragmenty mi edzianej misy i tzw. 

"orzech•, czyli ko,oiany element k~ezy. 

Wizna była nie tylko obiektem strategicznym, znana jest t~k le 

jako punkt handlowy. Przekazy historyczne wielokrotnie wspominaJą 

o ietnieni~ wczesnośredniowiecznej drogi bie~cej z R~si przez 

Wiznę, w kierwnk~ Wielkopolski ' i Pomo~za. W XV-towieoznych •ródłaoh 

jeet kilkakrotnie mow~ o mo,oie wizneńskim przez Warew, co potwier

dza ~żywalno'6 ezlak~ w 'redniowieczlt·. · post~owiono sprawdz16 ,ozy 

dane historyczne mają swe odzwierciedle~ie w te~enie. Penetracja 

dawnych bagien zakończyła eię pełnym sukcesem. Odkryto kilka od

cinków grobli ~ejscam1 doskonale zachowanej, miejscami zniszczonej. 

Ustalono, te d~ b~dpwy drogi ~tyto elementów. drewnianych i piaek~ 

rzecznego. W obrywach i w punktach gdzie groblę przecina~ą .staro

rzecza, widoczne są potę~ne drewniane sł~py osadzone pionowo. Przy 

jednym z nich znaleziono fragment XIIl-towiecznej pokrywki od garn

ka. Z uwagi na stałą d~waetaoję konieczne jest przebadanie układ~ 

konstrukcyjnego drogi. Prace na grodzisk~ zaplanowane zostały na 

kilka sezonów 1 mają by6 kontyn~owane w rok~ 1969. 

WŁODKI , pow. Soko~ów Podlaski Zakład Folekiego Atlas~ 

Archeologicznego IHD PAN 
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Badania prowadził dr Jerzy Pyrgala. Pinaneował 

IHXM PAB. Pierwszy eezon badań. Grodzisko i osada 

wczesno6redniowieozne /XI-XII w./. 

Badania eondatowe przeprowadzono w dniach 2'-26.VII. Grodzisko 

w daśym stopniu zniszczone i to zarówno wały, jak i wnętrze. Sto

sunkowo najlepiej zachowana jest czę66 obiektu poro6nięta lasem. 

Wykop o rozmiarach 2 m x 8 m, zlokalozowany w poblitu wewnt

trznej ozę6ci wału północnego,oGełonił prawie jednolitą warstwę 

kulturową dolnej partii wałua intensywnie czarną, zawilgoco~ war

stwą nieokowatego zagłębienia ciągnącego się wokół wału oraz frag

ment warstwy wnętrza grodziska. Uzyskany materiał to głównie cera

mika oraz więkne 1lo6oi kamieni o bezładnej lokaliBacji w waret

wach kulturowych. 

Na podetawie materiału ceramicznego grodzisko aotna datowa6 

na XI-XII wiek. Bezpo6rednio do grodziska przylega rozległa osada 

praygrodowa. Nalety podkre6li6, te grodzisko jest w obwili obecnej 

intensywnie niezozone przez osoby prywatne . 

WŁOSZOZOWA - powiat 

W~-PIOTRONIOIICB 

pow. Wołów 

WOJOIO!, pow. Grodków 

patrz okres paleolitu 1 mezolitu 

patrz epoka brązu 

patrz okres paleolitu 



WYGNANKI, pow. Łoaioe Zespół Badad Folekiego Brednio

wieoma Uniwersytet~ Warez~wekie

go i Folitechniki Warszawskiej. 

Badania prowadziła mgr Dorota Szli~ireka. linansował 

WKZ w Warszawie. P.ierwszy sezon badad. Kurhan wczesno

'redniowieozny /?/, groby nowotytne /XVII w./. 

Badania podj,to w związk~ z zagroteniem obiekt~, który został 

naruszony podczas amatorekich poezukiwad prowadzonych przed kilku 
l 

laty. Wydobyto wówozae z centralnej czę,Qi kurhanu kamieó z t arn 

obrotowych, który na stronie pracującej ma wyk~te 4 znaki - 2 ukoś

ne krzyte 1 2 w formie rzymskiej piątki. Xurhan połotony jest 2 km 

na wschód od wsi Wygnanki, w lesie, obok drogi zwanej przez okolicz

ną l~dno'6 "kurhanką"· Srednioa kurhan~ wynoei 11-13 m, wyeoko'6 
l 

1,30 m. W roku bietąoym przebadano ~ 6wiartki kurhan~. W nasypie 

kopca, który tworaył piasek, wyr6tn1ono w ozę,ci centralnej warstwę 

SJ?alen1zny przesyconą w'glam1 drzewnlfll11• łęozn1e z ponad l metrowym 

klocem epalonego drzewa. 

W przebadanych warstwach nie znaleziono tadrtyoh zabytków wobec 

ozego chronologia 1 ~~oja kopca pozostają niewyja,nione. Odkryto 

i wyeksplorowano wkopane w kurhan, niewątpliwie młodsze od niego, 

groby szkieletowe datowane monetę Jana Kazimierza na wiek XVII. 

ZAWADA, pow. Opole Zakład Archeologii Slęaka 

IHXI PAR we Wrocławiu 

Badania prowadzilicdr B. Gediga i dr J. Lodoweki. 

linansował IHKM PAN we Wrocławiu. Pierwe~ sezon 
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badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne. 

Prace miały charakter rozpoznawczych badań sondażowych. 

Grodzisko znajduje się w odległości 2 ·km na południowy-wechód 

od Zawady, wśród podmokłych, równinnych łąk, nad rzeczką Jamielnicą. 

Zachował się po nim niski nasyp ziemny, w przybliżeniu kolisty, o 

powierzchni ca 2.800 m2• Jest on płaski i tylko nieznacznie wznie

siony ponad poziom łąk wokół grodziek.a. Całośó otacza fosa szero-. 
kości 3.5 m i głębokości o.e m. 

Wykop/200m2/ wytyczono wzdłuż osi wechód~achód obejmując nim 

fosę i majdan do połowy grodziska. Obiekty nieruchome - 5 owalnych 

i kolistych jam, wystąpiły jedynie blisko krawędzi grodziska, w od

ległości 3,8 m od wewnętrznego brzegu fosy. Na pozostałej przestrze

ni, tuż pod warstwą próchnicy grubości około 30 om /prawie jałowej 

kulturowo/- odsłonięto ' calec. Natomiast pod zasypiskiem fosy stwier

dzono warstewkę spalenizny z dużymi fragmentami węgli drzewnych oraz 

soczewkami przepalonej gliny. 

Należy nadmienió, że w niewielkim sondażu, załotonym w krawędzi 

nasypu, stwierdzono resztki słupów. Rea1ia te. w połączeniu ze s~a

lenizną występującą na dnie fosy, zdają się wekazywaó, że gród był 

umocniony konstrukcją t ypu palisadowego, która została spalona. 

Materiał kulturowy wydobyty z obiektów nieruchomych jest nie

l iczny i etanowi go głównie ceramika. Z ~nych zabytków znalezienot 

l Dóż żelazny, dwustożkowaty przęślik gliniany, bryły żużla, polepę 

i kości zwierzęce. Z jamy nr 3 wykle jono większe partie naczyń. Są 

to prawie jednorodne w formie garnki średniej wielkośoi,obtaczane 

w partiach przykrav•ędnych,o niewielki ej wydętości brzuśca na 2/3 

wysokości, słabo za znaczonej szyjce i krótkich , wycbylonych na zew

nątrz brzegach, dnach płaskich, na których sporadycznie występuje· 

llt.utl..l.J l UIIJL 11 NAUK 
'Wi<nazavro, w .1-' owy $wiat 11 
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owalny odcisk osi koła . Około 20% ceramiki jest zdobiona motywami 

linii falistej. W oparciu o analogię datowanie ceramiki można od

nieść na okres VIII-IX wieku. Wśród ceramiki znaleziono także kil-

ka skorup z naczyń chronologicznie młodszych, całkowicie obtacza

nych, zdobionych dookolnymi rowkami. 

Mała ilość materiału ceramicznego, jego niewielkie zróżnico

wanie pod względem formy i technologii oraz słabe urządzenia obron

ne grodu zdają się wkazywać, że funkcjonował on przez krótki czas 

przed około połową X wieku. Czasu tego nie możemy jednak bliżej 

sprecyzować ze względu na brak zaby tków o bardzie j uściślonej 

chronologii. 

ZAWONIA, pow. Trzebnica Zakład Historii Kultury Mate

rialnej IHKM PAN w Warezawie 

Badania prowadziła mgr Marta :Młynarska-Kaletyn . Pinaneo

wał IHKM PAN. Trzeci sezon badań. Osada wczeenośrednio-

wieczna. 

W czasie od a.x do 19.XI kontynuowano prace wykopaliskowe na 

dwóch osadach wczesnośredniowiecznych /st. 1 i 3/ i przeprowadzono 

dalsze badania zwiadowcze osadnictwa wczesnośredniowiecznego na 

obszarze wei Zawoni. W wyniku tych poszukiwań odkryto ślady osad

nictwa w trzech punktach wsi. Na dwóch z nich przeprowadzono rozpo

znawcze badania wykopaliskowe /et.5 i 6/. 

Stanowieko nr l - osada wczesnośredniowieczna położona w od-

legło,ci 1,5 km np' południowy wschód od centrum wei. 

Ogółem przebadano : północno-zachodnią część osady - 400 m2 

/pole orne ob . B.Koseli/, stwierdzając ślady luinej zab udowy. oraz 
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2 360 m /rowy sondażowe/ w południowo-wschodniej czę~ci osiedlal 

w wyniku pr~eprowadzonych tam badań uchwycono w tej partii osady 

jej zasięg. 

W północno-zaohodniej części osiedla odkryto i wyeksplorowano 

16 obiektów nieruchomych /nry: 91-107/. Wśród nich wydzielono 8 bu

dynk6w naziemnych i 6 j a~ gospodarczych, oraz 2 wolno etojęce ślady 

ognisk, z których jedno było zapewne pozostałością pieca /dute sku

pisko przepalonej polepy/. 

Budynki miały zarys nieregularny, zbliżony do owalu i prostoką

ta , a wymiary w granicaohal,40 x 0,70 m do 3 . 60 x 2 , 95 m. Dna_wy

pełniek posiadały przewatnie ·zarys nieckowaty , zagłębione były w 

calcu od 0 , 30 do 0,55 m. W pięciu budynkach uchwycono ślady znisz

czonych palenisk. · 

~nwentarz zabytków rućhomyoh etanowiły przede wszystkim ułamki 

obta . zanych i dobrze wypalonych naczyń glinianych oraz kości zwie

rzęce . Pragmenty ceramiki pochodzą z naczyń o profilu esowatym, z 

cylindryczną szyjką, naczyń donicowatych oraż misek. Dna naczyń nie

jednokrotnie zaopatrzone były w znaki garncarskie. Wątki zdobnicze 

występują najczęściej w postaci żłobków dookolnych, oraz różnych .od

mian linii falistych, tłobków i ornamentów st~mpelkowych. 

Y południowo-wschodniej części osady, na stoku opadającym ku 

dolince strumienia założono trzy rowy sondażowe o wymiarach 107,5 m 

x l mipole orne ob.E.Maja/. W wykopach zwiadowczych stwierdzono nie

jednolite występowanie wczesnośredniowiecznej warstwy kulturowej 

W wyższych partiach stoku warstwy kulturowej nie stwierdzono, na 

środkowych odcinkach skłonu wzniesienia , miążezoś6 jej wynosiła 

0,10 - 0,15 m, a niżej - 0 , 20-0 , jp m. Taki układ warstwy kulturowej 

jest w dużym stopniu .wynikiem procesów denudacyjnych. 

W rowie nr 3 odkryto trzy obiekty nieruchome , usytuowane blis

ko siebie. Rozszerzono wykop i wyeksplorow~o jeden budynek naziem~ 
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ny o zarysie owalnym /'3m x 1,90 m/, oraz dwie jamy gospodarcze. 

Inwentarz zabytków ruchomych składa eię z kllku przemiotów telaz

nych, klamry brązowej ornamentowanej, ułamków naczyń glinianych, 

ko~oi zwierzęcych oraz fragmentów tUŻli ~elaznych. Na podetawie 

przede wszystkim materiału ceramicznego, obiekty te datowa6 motna 

na XIII w., pochodzą one więc z młodszej fazy .badanej osady, dato

wanej ogólnie na XI/XII-XIII w. 

Stanowieko nr 3 - osada wczeeno§redniowieczna po~otona jest 

na łagodnym wzniesieniu nad strumieniem, prawym dopływem rzeczki 

Zdrojnej, w odległo§ci 0,5 km od centrum wsi w kierunku południowym 

z lekkim odchyleniem na wschód. 

Przebadano tu powierzchnię około ~O 2 m • Ukończono eksplora-

cję budynku /nr 2/ odkrytego i badanego w roku ubiegłym, oraz od

kryto czę§ó następnego, dutego domostwa. 

Inwentarz zabytków ruohomych składał się z ułamków naczyń 

glinianych i ko~oi zwierzęcych. Materiał ceramiczny pochodzi z 

wczesnej fazy wczeeno~redniowiecznej i roboczo datuje budynki na 

VI- VIII w. 

Stanowisko nr 5 - połotone jest w centrum wsi w kierunku za

chodnim z lekkim odchyleniem na południe od ko§cioła parafialnego 

~w . Jadwigi /posesja ob.G.Kumor/. Prace wykopaliskowe miały charak

ter rozpoznawczy. Założono 7 wykopów eondatowych /wykopy nr 1-5 o 

wymiarach 1,5 x l m, wykop nr 6sl3 m x l m, nr 7:'5•5 m x l m/, 

w których stwierdzono zaleganie wozeeno~redniowiecznej warstwy. kul

. turowej o mi$żezo~oi od 0,10 do 0 ,40 m, oraz odkryto 'lad jednego· 

obiektu nieruchomego, zapewne ziemianki. 

Stanowieko nr 6 - położone w centrum wsi w kierunku południo

wym z lekkim odchyleniem na zachód od ką,cioła parafialnego ,w.Jad

wigi /pole uprawne należące do Gromady w Zawo~i/ . Prace wykopali-



ekowe miały charakter rozpoznawczy. Wykonano 7 wykopów eonda~owych 

o wymiaraoh 1,5 x 1,5 mł w któryoh-stwierdzono występowanie warstwy · 

kulturowej o mią~szo~ci od 0,20 - 0,30 m. 

Bieliczny wczesno~redniowieczny materiał oeramiozny ~zyskany 

na stanowisk~ Ś i 6 pozwala wetępnie datowaó ślady osadnictwa na 

pót~ fazę wczesnośredniowieczną /XII/XIII w./. 

Eadania eonda~owe na etanowis~ 5 1 6 pozwoliły etwierdzi6 

istnienie w pobli~~ kościoła ~arafialnego na dośó dutej przestrze

ni śladów osadnictwa wczesnośredniowiecznego. 

ZGIERZ - m. patrz okres wpływów rzymskich 

tr.nowo, pow. Sławno Pracownia Archeologiozno-Kon-

serwatoraka PKZ 

Oddział w Warezawie 

Eadania prowadził mgr D. Członkowski. Pinansował · 

WKZ Koszalin. Dr~gi sezon badaó.Cmentarzysko wczes

nośredniowieczne /II wiek/. 

Rozpoczęto wstępne prace na kurhanie połotonym w odległości ok. 

50 m od cmentarzyska, częściowo przebadanego w roku 1966· Eadany 

obiekt wykazał konstrukcję odmienną od kurhanów cmentarzyska, po

legającą na ścisłym pokryciu go kamieniami. Poza tym posiadał ~ 

podstawy kształt okrągły,w przeciwieństwie do prostokątnych kurhanów 

cmentarzyska oraz nie miał kamiennej obstawy. W trakcie eksploracji 

trzech ów iartek kurhan~ nie znaleziono żadnych zabytków mogących 

eugerowa6 rodzaj pochówku. Wydaje się, 7-e kurhan miał charakter 

kenotafium. 
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Przyp~szczalnie pochodzi z okresu wczesnego ~redniowieoza 

i związany jest z cmenta~zyekiem· datowanym na wiek XI. 
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S R E D N I O W I E C Z B 

BŁOTNIOA, pow . Białobrzegi łłuzeum Swiętokrz.vskie w Kielcach 

Badania prowadził mgr Zygmunt Pyzik. Pierwszy sezon 

badań . Grodzisko średniowieczne /XIII-XV w./, omen~ 

tar zyska nowo~ytne /XVIII-XIX w./, ślady osadnictwa 

z okresu paleolitu. 

Prace wykopaliskowe miały charakter rozpoznawczy i weryfika

cyjny. Przedmiotem badań było grodzisko, na którym znajduje eię koś

ciół parafialny z XVIII w., wzniesiony na miejscu dawnego kościoła 

drewnianego wzmiankowanego w 1403 r. 

Grodzisko składa się z nasypu ziemnego w kształcie elipsy, o 

wymiarach 76-~4 m,wydłużonej na osi wschód-zachód i czę6ciowo za

c~owanej fosy w części północnej i wscbodniej , o łącznej długości 

125 m i ezeroko6oi 35 m. Ró~nica poziomów powierzchni fosy i na

sypu grodziska wynosi w przybliżeniu 2 m. Nasyp grodziska wzniesio

ny jest z ziemi piaszczystej, glininstej i próchnicznej . 

Eksploracja prowadzona w pięciu wykopach - z których 3 zloka

lizowano w obrębie nasypu, 1 w fosie i 1 w pobliżu nasypu w czę4ci 

zachodniej - wykazała istnienie warstwy kulturowej o zniszczonym 

pierwotnym układzie stratygraficznym. 

Znaczną część materiału kulturowego stanowiły ułamki naczyń 

obtoczonych na kole z XIII w. i XIV-XV w. Pozoetała czę46 materia

łu ceramicznego ma char akter nowożytny 
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W trakcie prac eksploracyjnych na trafiono na kilkadziesią.t 

nowożytnych pochówków ludzkich i 3 grobowce z cegły, z XVIII-XIX w. 

W oparciu o najstarszą ceramikę znalezioną na grodzisku można 

stwierdzi6, iż gród w Błotnicy wzniesiony został w drugiej po~owie 

XIII w. Kres funkcjonowania grodu przypada zapewne na pocz.XV w. 

W zakończeniu należy jeszcze wspomnieć o znalezieniu w wykopie 

IV, w warstwie piaeku.na głębokości 80 cm,niżowopaleolitycznego 

liściaka krzemiennego z trzpieniem częściowo załuskanym na dolnej 

stronie, wykonanego z wióra z surowca woskowoczekoladowego. 

BłliN - okolice 

pow. arem 

BOGDANY, pow . Braniewo 

BOLESŁAWICE, pow. Boleeławice 

patrz epoka brązu 

patrz wczesne ~redniowiecze 

Konserwator Zabytków Archeolo

gicznych na woj.wrocławekie 

Badania prowadził Krzy sztof Ciuk. Jinanso~ał Wydział 

Kultury PRN w Bolesławcu. Pierwszy sezon badań. Sta

Ylisko średniowieczne. 

Badania miały charakter ratowniczy. Prowadzone były /w sier

pniu/ na terenie twirowni położonej około 0,5 km na południe od 

mostu drogowego na Bobrze i około 150 m na zachód od obecnego ko

ryta rzeki. Celem ich . było od~łonięcie•częś7iowo zniszczonych w 

czasie eksploatacji kruszywa drewnianych moszczeń o nieokreślonej 
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chronologii. Drugim obiektem były fragment y kamiennego muru spo

jonego zaprawą wapienną o ró~owym odcieniu. Oprócz ww. wydobyto 
l . 

z wody fragment drewnianej rury kanalizacyjnej nie,znanej prowenien-

cji, z gwotdziami o prostokątnym przekroju. 

W czasie badań powierzchniowych na teren~twirowni znaleziono 

cztery dobrze zachJwane gliniane garnki średnio~ ieczne oraz frag

menty glinianych naczyń, by6 mo~e tygli. 

Moszczenia wykonane były z sosnowych ~erdzi o średnicach 5-10 cm, 

ró~nej długo~ci. uło~onyoh warstwami o zmi ennych kierunkach. Gru

bo~6 moszczeń sięgała 70 om, wierzchnia warstwa letała na głębo~oi 

około 2 m od powierzchni. Dodatkowo moszczenia wzmocnione były rzę

nami pionowo wbitych kołków o średnicy 5-10 cm. Łęcznie odsłonięto 

około 30 m2 moszczeń. Odsłonięty mur kamienny usytuowany· był w kie

runku wschód- zachód, fragmenty jego usunęły się w kierunku północ

nym. Ze względu na brak elementów datujących oba obiekty, pobrano 

próbki: utworów ~lastyoh położonych nad moszczeniami oraz zaprawy 

z muru. Analiza próbek jest jedyną na tym etapie badań metodą uzye

kHnia przybli~onych danych chronologicznych. Rezultaty analiz w po

v i8zaniu ze znalezionymi w trakcie badań powierzchniowych fragmen~ 

tam.1. " tyg li " byó może uzasadnią roboczą hipotezę o przemysło~ 

chArakterze obiektu. 

BYTOW - 'POWiat 

CIWYt1IA, pow. Chojna 

S tfiTIOWl~XO 14 

patrz wczesne średniowiecze 

patrz okree halsztacki 



CEDYNIA, pow. Chojna Pracownia Archeologiczno- Kon

serwatorska w Szczecinie. 

Badania prowadził mgr Tadeue·z Nawroleki•. Pinaneował 

WKZ w Szczecinie. Pierwszy sezon badań. Klasztor śred

niowi~. /pozoetało~oi wczesno~redniowieozne i nowo-
• 

t..ytne/' nady osadnictwa z okresów neolitu i halezta'-

ekieg.o. 

Były klasztor Cyetersek znajduje się na wzniesieniu moreny 

czołowej tarasowato opadającej w kierunku doliny Odry. Z dawnego 

załotenia klasztornego ocalało jedy~ie zachodnie skrzydło i ruiny 

ko~oioła poklasztornego. Celem przeprowadzonych badań było odkry

cie wschodniego i południowego s~zydła klasztoru oraz odsłonięole 

.południowego muru ko,oioła . Mniejsze wykopy miały za zadanie odkry

cie detali architektoni cznych związanych ze skrzydłem zachodnim. 

Wschodnie skrzydło uchwycono na całej szeroko~oi wynoszącej 

wraz z murami kapitalnymi ,, m. Do muru wewnętrznego skrzydła przy

legał mur działowy z załamaniem, tworzącym pomieszczenie o ezer.S m. 

w murze działowym stwierdzono w_ej,cie o szer. 90 cm oraz łuk ko~

strukcyjny. na przeciw którego w calcu wystąpiły dwie warstwy ce

gieł two~ząoe pewien układ funkcjonal ny, roboczo interpretowany ja

ko schowek. Wewn,trzne lioa murów były otynkowane do ~ewnego pozio

mu. Ciekawy przebieg wykazuje mur zewnętrzny skrzydła, którego lico 

zewnętrzne zatacza lekki łuk, mur ten wraz z załamaniem muru dzia

łowego tworzy pomieszczenie o szer. 1,70 m. Dalej załamuje ei"ę pod 

kątem prostym w kierunku ko,cioła, ·dochodząc do jego południowego 
• 

muru. Mury /zewnętrzny i wewnętrzny/ zbudowane są z etarannie obro-
. l • 

bionych ciosów granitowych łączonych zaprawą wapienną i uzupełnia-

nych w fugowaniu okrzeskami. Pod murem zewnętrznym odkryto fundament 

lub mur, zbudowany z nieobrobionych głazów polnych łączonych glinę. 
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Jego przebieg ma kształt odoinka koła. Technika obróbki kamienia 

i materiał zabytkowy wskazują, ~e najstarszą częścią zało~enia klasz

tornego jest skrzydło wsch. i kot§ciół, które w, t§wietle roboo.:ej ana

lizy ceramiki , będzie mo~na datowa6 na drugą połowę XIII w., co jest 

zgodne ze wzmiankami pisanymi odnotowującymi w tym okresie przenie

sienie konwentu do Cedyni. 

Południowy mur ko6cioła uchwycono w dwóch wykopach , w jednym 

odsłonięto p?d. -wech. narotnik ko6oioła. 

Dziedziniec klasztorny, od strony ko,oioła i wschodniego skrzy

dła, eamknlęty był krużgankiem /szer.l,50-3 m/, którego mur zbudowa

ny był z lll&ł'ych kamieni polnych łączonych zaprawą wapienną . Wewnątrs, 

przy ko6ciele, odsłonięto potłuczoną posadzkę, natomiast przy skrzy

dle wscboan1m, układy ceglanych murów parapetowych w kształcie od

wróconej 11 tery T o "wnętrzu" wypeł-nionym równie t cegłami . Na dzie

dziócu klaaz~reym odkryto przemieszane cmentarzysko szkieletowe 

/groby zakonni~/. 

Biewy~ona nadal pozostaje kwestia południowego skrzydła , 

którego .arów nie uchwycono. Odsłonięto sztrabę oraz na poziomie 

ueytkowania klasztoru przez zakonnice, układ dutych kamieni polny~h, 

przygotowanych prawdopodobnie pod poetawienie · murów . 

Pod zachodnim skrzydłem znaleziono ślady osadnictwa kultury łu

tyokiej z okresu haleztaekiego. Pod warstwą łutyclcą odsłonięto wko

pany w calec fragment jamy pucharów lejkowatych. 

Odsłonięto takte próg portalu w murze zachodniego skrzydła, po

sadzkę przy wschodnim murze tego skrzydła i inne detale architekto-

ozne. 

Ogółem zebrano bardzo liczny materiał zabytkowy reprezentujący 

rótne okresy chronologiczne, at do czasów nowotytnych. Ciekawym pro

blemem, uchwytnym w ·stratygrafii i materiale zabytkowym. jest moment 

przemianowania klasztoru w siedzibę domeny elektoratu brandenburskie-
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go /16llr./. Gwałtownie zwiększa eię wówczas ilość ceramiki polewa

nej i kafli płytowych. 

Nad ruinami wachodniego skrzydła zalega bruk kamienny związa

ny z odbudową budynków poklasztornych w 2-giej po.XVII w., po,wiad

czony w jródłach pisanych. 

OHAŁUPKI, pow. Ząbkowice Sląskie Konserwator Zabytków Ar~heo

logicżnych we Wrocławiu 

Badania prowadził Krzysztof Ciuk. ~inaneował Wydział 

Kultury PRN w Ząbkowicach ~ląekich. Pierwszy sezon ba

dań. Grodzisko ' redniowieczne / XIII-XIV w./. 

Grodzisko poło~one jest w południowej części wsi, otoczone 

dwoma dobrze zaodbwanymi wałami . Wewnętrzny - obronny, owalny, wy

dłu~ony wzdłuż o$i północ-południe , o wysokości do 8 m, szerokoś6 

u pods t awy około 20 m. Z ewnętrzny - o zarysie zbliżonym do okręgu 

/średnica około 300m/, zachowanej wysokości około 3m, usypany 

prawdopodobnie dl a ochrony przed wylewami Nysy Kłodzkiej . 

Grodzisko jest przypuszczalnie pozoetało,cią zamku zwanego 

Novum Caetrum /wzmiankowany w XIII wieku/ . 

Założono cztery wykopy o łącznej powierzchni 63 m2 , w których 

odsłonięto dobrze zachowane pozostałości kamiennej zabudowy. Był to 

mur kamienny o grubo,ci około 2,, m, spojony zaprawą wapienną , wy

budowany w kształcie łuku. Od strony północnej prostopadle do ni~go 

dostawiony był kartenny mur o grubościca l m, niestar annie oblico

wany od strony wschodniej. Posadowienia murów nie odsłonięto , gdyż 

na głębokości około 140 cm , zaczęła w wykopie występować woda. 

Wstępna analiza strat ygrafii wykazała istnienie czterech głów

nych warstw. W najwy ższe j znaleziono materiały współczesne , frag-
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menty trzech kufli płytowych XVI-XV!I-I•. ieczn:rch, fragl,llenty n~czyń 

średniowiecznych. W niższych poziomach stwierdzono wyo tępowanie 

obok ~reJniowiecznej ceramiki, kości zwierzęcych i przedmiotów me

talowych . Oprócz ww . przedmio tów znaleziono fragmenty cegieł "pal

cówek" o średnich wymiarach 275 x 13 x 95 mm i dachówki "gąsiory". 

. Badąnia w nHatępnych sezonach powinny objąć obszar poza obrę

bem grodziska , przekopanie wałów oraz dokładną eksplorację kons truk

oj i kamiennych. Flanowana jes t ścisła współpraca z historykami ar 

chitektury . 

CHEŁM LUBELSKI Katedra Archeologii Folski. 

Uniwersyte ~u Marii Curii-Skło

dowakiej w Lublinie 

Katedra Hia tor li Architektury 

Folekiej Folitechniki Krakowskiej. 

Badania prowadziła mgr I r ena Kutyławska pod ogólnym 

kierownictwem prof .Wiktora Zina. Finansowała Foli tech

nika Krakowska• Drugi sezon badań. ~rodzieko średnio-

wieczne . 

Badania prowad zone wąskim rowem sondażowym miały na celu wstęp

ne ~ozeznanie wschodniej części Wysokiej Górki . 

· Przy zboczu wzgórza na głębokości od 50 do 200 cm odkryto resz

tki zbutwiałych i przepal onych belek wiążących się prawdopodobni~ z 

pozostałościami wału , stwierdzonego wcześniej w południowe j części 

grodziska . Dokładniejsze rozeznanie będzie możliwe po założeniu i 

nrzebadaniu systemat ycznych wykopów odkrywających wał na dużej prźe-

s1rzen1 . 
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Muzeum ~up Krakowskich 

w Wieliczce 

Badania prowadził mgr Antonl Jodłowski. Pinansowało 

Muzeum 2up Krakowskich w Wieliczce. Pi erwszy sezon 

badań. Grodzisko średniowieczne /XIV-XV w./ . 

"Zamczysko" w Obrostowej położone jest w. lesie na zakończeniu 

grzbietu górskiego, ciągnącego si~ wzdłuż lewego brzegu Stradomki. 

Jest to mały gród typu wyżynnego, w kształcie owalu o wymiarach 

20 x 28 m·, otoczony podwójnymi wałami okrężnymi, z których jeden 

/wał górny/ przebiegał na załomie płaszczyz~ wierzchołkowej i zbo

czy, a drugi /wał dolny/ usypany został na s toku wzniesienia, w od

legło~ci 17-23 m od wału górnego. W części zachodniej gród odcięty 

jest od przedłużenia grzbietu górskiego rowem poprzecznym. 

W br. na "Zamczysku" przeprowadzono pierwsze prace wykopalisko

we /2-20.VII/, ktorych celem było ustalenie chronologii grodu 1 roz

planowanie osadnictwa wewnątrz obwałowań. Badaniami objęto obszar 

o powierzchni 300 m2 i stwierdzono dwie fazy budowy umocnień obron

nych. 

W pierwszej połowie XIV w. w zachodniej części wzgórza zamkowego 

istniała budowla kamienna, w rzucie poziomym kwadratowa o wymiarach 

7,50 X 7,50 m, najprawdopodobniej W typie Wieży . aciany jej O gru

bości 1,90 m wznie~io.ne by:ł-y z kamieni nieobrabianych, układanych 

na słabej zaprawie wapiennej. Obecnie zachowa~a się po nich tylko 

jedna warstwa kamieni, zalegająca bezpośrednio na skale. Budowla ta 

otoczona była wałem o nieznane~ nam konstrukcji, przebiegającym na 

załomie płaszczyzny wierzchołkowej i zboczy. 

w dru[,i ej połowie XIV w. lub na pocz. XV w. budowla k~mienna 

wraz z wałem uległy Żniszc~eniu, .a na ich .mi e j scu zbudowano wał o 
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konstrukcji kamienno-ziemnejy by6 może z pewnymi ~lementami drew

nianymi. W tym czasie wzniePiono również drugi wa~ . okrężny o podob-
I 

nej konstrukcji. 

Dane te pozwalaj4 przypuszcza6, że w Obrostowej znajdował eię 

maly gród, którego budowa przypada na czasu pełnego średniowiecza 

/XIV-XV w./ i może ł4czyó się z ekspansją osadnictwa /gospodarki 

feudalnej/ na terenie puszcza Karpackiej . 

CZBRSK, pow. Piaseczno 

OZJSTOOHOWA - Stare. Miasto 

DOBOZTCE, pow. Myślenice 

patrz wczesne średniowiecze 

patrz okres nowożytny 

Pracownia Archeologiczno-Kon

serwatorska PKZ 

Oddział w Krakowie 

Badania prowadziła ~gr Czesława Slusarczyk. Pinaneował 

WKZ w Kra~pwie, Drugi sezon badań. Zamek średniowieczny 

i nowożytny~ 

, W wyniku pr~o archeologicznych owiązanych z budynkiem wjazdo

wym uściślono fazy budowy. 

l faza - XlV w. Z fazą tą łęczy się mur zbudowany z ciosów pias-

kowca . 

2 faza - koniec XV v . W fazie tej zniszczono mury XIV-wieczne, 

powiększono budynek. wykonano wewnątrz budynku bruk ze ~ciekiem oraz 

zhudowano schody . Na zewnątrz przy elewacji południo~ · ej ułożono bruk 

prz~chodzący w schody skręcające na "podzamcze". 
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3 faza - XVII w. Naprawa mur~ północnego, w murze wschodnim 

przerabia się otwór ściekowy. 

4 faza - XVIII w. Oblicowanie istniejącego muru północnego 

1 naprawa mur~ poł~dniowego kamieniami ułożonymi na glinie. 

Wśród zabytków archeologicznych w dużej ilości wyetęp~ją !rag-
' 

menty naczyń średniowiecznych 1 nowożytnych. W warstwie XVII/XVIII w. 

odkryto królówkę szacha wykonaną z rog~. 

Kontyn?owano prace wewnątrz zamk~. ~stalono datowanie b~dowy 

"salki gotyckiej" ·na wiek XIV, k j edy to stanowiła jedną całośó z 

przylegającym od pół·nocy pomieszczeniem. 1f wiek~ XVII s~lka ~egła 

zniszczeni~. Prace adaptacyjne zostały podjęte w XVIII w., wtedy 

założono w salce podłogę z dyli /związaną z ~iejscowieniem akt~l

nego otworu wejściowego/. 

Prace archeologiczne będą kontynuowane w przyszły~ rok~. 

DOBRA NOWOGARDZKA 

pow. Nowogard 

Pracownia Archeologiozno

Koneerwatoreka w Szczecinie. 

Badania prowadził mgr E. Cnotliwy. linansował WKZ 

w Szczecinie. Dr~i sezon badań. Zamek 'redniowieczny. 

Badania miały zadanie powiąza6 stratygrafię dziedzińca z za

chowaną architekt~rą, odez~anie nie istniejącego jut od XVI w. 

skrzydła zachodniego oraz wykonanie sondaży sprawdzaj4oych ~eyt~o

wanie bramy i przebieg niektórych.murów. 

Straty.grafia wyko·p~ IV, założonego we wschodniej części, potwier- . 

dziła, że przed zamkiem murowanym istniał t~, od ok.połowy XIII w., 

obiekt drewniano-ziemny. 

Odkrycie fundamentów skrzydła za chodniego i powiązanie ich ze 

stratygrafią dziedzińca d~ło możnoś6 stwierdzenia. ~e pierwsze 
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konstrukcje murowane powstały najprawdopoda t niej w os tatnim dzie

?ięcioleciu XIII wieku. W wykopie IV udało się także w~ odrębnić 

warstwę związaną z najazdem brandenburskim z 1308 r., kiedy to 

zamek został spalony . 

Waretwa nakładająca się na pożarową z 1308 r. wAkazuje, że 

krótko po zniszczeniu obiektu rozpoczęto jego odbudowę , ale z in

nym założeniem. Wyratny wkop budowlany przecinający warstwy kultu

rowe wskazuje, że zbudowano wtedy slcrzydło wschodnie i zapewne zwią

zane z nim pó>nocne. Budowę nowego zamku trzeba związa6 z przyby

ciem tu w latach 30-tych XIV w. rodu De itzów /Dziewiczów/. Udało 

się też stwierdzić pokład spalenizny związany najpewniej z pożarem 

w 1473 r. i następujący po nim okres odbudowy. Rardzo wyratnie zaz

nacza się w stratygrafii moment renesansowej przPbudowy zakończonej 

w 1538 r. 

Badania dały wielką ilość interesującego materiału zabytkowego 

/ceramika, żelazo , brąz , skóra , szkło/ mocno oeadzonego w czasie 

dzięki możności powiązania stratygrafii z datowanym ' reliktami ar

chitektury. 

FROMBORK, pow. Braniewo Wojewódzki Konserwator Zabytków 

w Olsztynie 

BAdania vrowadził dr J erzy Kruppfl. Finansował WKZ 

w Olsztynie . Dziesiąty sezon badań. Zespół kAtedralny 

~re .niowieczny i no•.mżytny . 

Ba()aniA wy kopaliskowe stanuwiły kon tynuację systematycznych, 

wieloletnich prac u1 cheolo~i cznych na t PrPnie zespołu warownego 

kapi. tuły \'. <.ll'mińskiej . z .. ilJI41me są ą <..- Ś p z r acami konserwa t orskimi 
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tego obiektu. Od rok•t l C!f:7 prowadzono również badunia obszaru ktt

nonii św. Piotrn /stan.II/ należacej do zespołu katedralnego, jak 

te:'; kont rolowano wykopy wodno-kanalizacyjne na tere!'lie miAst a /stan. 

III/ . 

Wzgórze Katedralne - stanowisko I 

Zgodnie z wieloletnim programem badan tegoroczne prace koncen

trowały się w połudui owo-zachodniej partii dziedzU1ca tj. v1 rejonie 

pAłacu biskupiego. ZlokHlizowano tu dwa wykopy /nr 33 i 34/ wyko

rzystując jeden budowlany . Wykop 33 /1 3 x 12 m/ pozwolił na odsło

nięcie nieznanych elementów architektonicznych z okresu pó.nego 

średniowiecza , z których do najciekawszych znliczyó nalety dobl·ze 

zachowany piec central nego ogrzewania. Nawarstwienia kulturowe eię

f:aJące do głębo'Yości 5 m z okresu od XIV - XIX w. dostarczyły lioz

nych zn~lezisk ruchomych w pos taci fragmentów naczyń, ka!lt 1 ułam

ków wyrobów szklAnych , przedmiotów metalowych i kości zwierz~cych. 

Wykop 3 4 / 5 x 4 m/ usytuowany pomiędzy korpusem pałacu a ryza

litem południowym stanowił kontynuację badań w tym rejonie. Stwier

dzono sposób 1 głębokość posadowienia f undamentów, a na głębokości 

100 rm nHtrafiono na posadzkę ceglaną pó,no~redniowieoznę. Wskazu-

je ona,i ~ nqleży się liczyć z istnieniem w tym czasie nieznanego 

dotychczas budynku. Nawara~1ienie kulturowe sięgające równiet gru

bości ~ m dostarczyły licznych znalezisk r~chomycb póinośredniowieoz

nych i nowotytnych. 

Wykop 35 o wymiarach 1; x 2 m zlokalizowano w południowo-za

chodniej części Wzgórza. Miał on za zadanie przeAledzenie tu pier

wotnego układu terenu i pótnie jszych nawarstwień kul turowych. Wią

tało się to z odkryciami w sezonach wcześniejszych śladów fosy z 

XI V w. Wykop u.sytuowany wzdłuż osi północ-południe prz •,legał do 

ściany frontowej pótnośredniowiecz~ kurii kanoniczrch. Poza od

słonięciem fundamentu kurii potwierdzono w ten sposób przypuezcze-
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nie o istnieniu naturalne60 jaru w pierwotnej konfiguracji te

renu. Został on zasypany w czasie niwelacji WzgórźA w XV w. Za

sypjsko dostarczyło znalezisk ruchomych póinośredniowiecznych . 

Jeunocześnie z pracami archeologicznymi prowadzono badania ele

ktrycznooporowe /inż." W. Stopiński/ w celu prze~ledzenia prze

biegu wspomnianej fosy. Poszukiwania te przyniosły pozytywne 

wyniki. 

Kanonia św. Piotra - stanowisko II 

Drugi sezon prac . Poprzedzone były badaniami elektryczno

oporowymi przeprowadzonymi przez inż. w. Stopińekiego. W opar

ciu o nie przystąpiono do weryfikacji metodą ar cheologicznA wy

ników wspomnianych badań. Celem ich było rozpoznanie układu 

przestrzennego średniowiecznego ellodium kanonicznego. Trady

cja historyczna przypisuje posiadanie tej kanonii Mikołajowi 

Kopernikowi. Za~ożono 4 wykopy sondażowe /nr 3 - 6/ o wymiarach 

/5 x 2 m/. W zachodniej części pozwoliły one wyznaczy6 zasięi 

użytkowania terenu kanonii w okresie XV-XVI w. Obszar obecnie 

badany stanowił rejon gospodar czy /wraz z pomieszczeniami/. 

Prace dostarczyły pewnej liczby znalezisk ruchomych oeramicz-

nych , metalowych oraz kości zwierzęcych. 

Miasto - stanowieko III 

W związku z pracami wodno-kanalizacyjnymi ~rowadzonymi na 

ul. Katedralnej i Mickie?licza·, systematycznie obserwowano i do• 

kumentowano wykopy. PozwolHo to na prze~ledzenie przebiegu i 

układu or l\z grubości warRtw kul turowycb. Na ul. Katedralnej zA

notowano elementy ar chitektoniczne pochodzące , według wstępnej 

oceny, z XVI w. Natomiast nę. ul. Mickiewicza stwierdzono ist

nienie M. całej jej dłut.;o~ci pó~no~redniowiecznej warstwy kul

turowe j z fragmentami ceramiki, wyrobów skórzanych i metalowych 

or az ko~Ćmi zwierzęcymi. Natrafiono także na drewnianą obudowę 
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Pracownia Archeologiczna w Gdańsku 

Zakład Archeologii Polski Srodkowej 

IHKM PAN w łodzi przy współudziale 

Katedry Historii Architektury Pol

ekiej Folitechniki Gdańskiej 

Badania prowadził dr Andrze j Zbieraki. Finan

sował IHKM PAN . Drugi sezon badań. Twierdza i 

latarnia morska średniowieczna i nowotytna 

/XIV - XIX w./. 

Na stanowieku nr 12, w wykopach I - V przeprowadzono sys

tematyczne badania archeologiczno-architektoniczne na terenie 

twierdzy i latarni nadmorskiej zbudowanych przy uj~oiu Wisły 

do Zatoki Gdańskiej. 

1/ W wykop!~ I pomiędzy wietą-latarnią, z 1482 r., a wie~-

cem tw~erdzy z 1562 r. odsłonięto dalsze fragmenty bruku ka

miennego, który umacniał wysoczyznę wydmy nadmorskiej , na któ

rej wzniesiono wietę-latarnię, a w XIV w. /XIII?/ pierwszy p~a

wdopodobnie obiekt obronny zamykający wej~cie do portu i ~iaeta 

od strony morza. Odsłonięty bruk kamienny ma silny spadek w 

kierunku Wiały. W fundamentach wi~ca otaczajęc~go wietę-latar

nię częściowo odsłonięto system trzech podziemnych korytarzy 

zbudowanych z cegły-holenderki w XVI wieku. Stwierdzono, te 

korytarze zostały zasypane w XVI wieku piaskiem morskim oraz 

gruzem. Jeden z korytarzy mógł prowadzi6 d~ brzegu Wisły i 
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etanowić ukrytą drogę dla załogi twierdzy. Zauważ~no występowanie 

fragmentów węgla kamiennego, który był używa.ny. ja~o paliwo latar
l 

ni ju.ż w XVI stuleciu. W fundamentach twierdzy -wt~ńca z XVI wieku 

wyeksplorowano wnętrze studni murowertej do gł~bo:kóści 60 cm poniżej 
l . 

poziomu morza; Stwierdzono, że ~redni - górny poziom wody na ~iśle 

wynosił w tym czasie + 7 cm n . p.m. Studnia przes~ała pełnić swoją 

funkcję w dr!l81ej połowie XIX wieku, zapewne po op.uszczeniu w tym 

czasie twierdzy przez cały garnizon wojskowy. , 

2/ W wykopie II, we wnę'trzu wieży-latarni z TI ·wieku odkryto 

pod obecną posadzką betonową oraz ~arstwą gruzu dwa poziomy posa- / 

dzek starszych. Posadzka młodsza na gł~boko~ci 510 cm n.p.m. była . 
ułożona z cegieł-holenderek /24 x 11 - 12 x 4 cm/. Pod nią zalegała . 

warstwa gruzu grubości 5 - 10 cm przemieszanego z piaskiem morskim. 

Na gł~bokości 490 - 484 cm n.p.m. odsłonięto posadzkę starszą uło

żoną z cegieł go tyckich-palcówek· /30 - 31 x 13 - 13,5 cm/. Obie 

posadzki nosiły na sobie Jlady pożarów /z 1'577 r . i z 1709 r. ? l. 

3/ Wykop III założono na głównej drodze prowadzaeej od bramy 

/poterny/ przez dziedziniec twierdzy. Odsłoni~to w nim na głębokoś

ci 60 om od powierzchni dziedzińca najstarsze jego lltnocnienie ów

czesnej płaszczyzny wykonane z gliny 1 ż~iru. · 

4/ Wykop IV, usytuowany u podnóża korony wału szańca południo

wego, pomiędzy bastionami Południowo Wschodnim i Furty Wodnej , 

pozwolił stwierdzić~ że I,>rzy budowie szańców dla ich umocnienia sto-. 

sowano gruz, glinę, kamienie i głazy. Odkryto również ślady konstru

kcji drewnianych z XVIII wieku Ztl śla~.ami poż.aru. /z 1734 r.? l· 

5/ W wykopie V założonym pomiędzy bastionem ~rtyleryjskim 

i północną ~cianą wienca, zbadano ukł ad warstw stra tygraficz-
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nyob od powierzchni bastion~ 760 cm n.p.m. do głębokości 369 

om n.p.m. Stwierdzono, te;•'! XVI-XVIII wiek~ do b~dowy szańców 

północnych obok piaek~ mop~kiego ~tyto takte gliny 1 gr~z~. 

Ustalono plan dalszyeh badań kompleksowych w 1969 roku 

oraz prac konserwatorskich przy zabezpieczeniu oraz udostępnie

niu zwiedzającym odsłonię~ch fragmentów podziemi twier&zy i 

wiety-latarni morskiej. 

GNIEZNO - m. 

GOLUB-DOBRZTft 

patrz wczesne ~redniowiecze 

Pracownia Archeologiczno

Konserwatoraka PXZ 

w Warezawie 

Badania prowadził mgr Krzysztof Now1ńsk1 . 

Pinaneował WXZ w Bydgoszczy. Dr~i sezon 

badań. Zamek .Sredniowieczny 1 now.otytny 

- XVII w. 

Badania lcontyn~owano na terenie przedzamcza 1 rozpoczęto 

je przy samym zamku. W e~ie założono 12 wykopów. Odkryto na

stęp~jące obiekty architektoniczneł 

1. Bas~t~ poł~dniowo-zachodniego narotnika przedzamcza o 

wymiarach ok 6 x 7 m, kamienno-ceglana, e ~~ami rozporowymi. 

Konstrukcja ta, jak równiet dochodzący do niej zachodni m~ 

obronny przedzamcza, ceglany na fundamencie kamiennym, s~eru

je d~tą rolę obiekt~ w ~ystemie obronnym zemk~. Baszta miała 
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zabezpiecza6 prowadzącą poniżej drogę na wzgórze zamkowe, ła~ 

godny stok wzgórza w tym miejecu i etanowiła ochronę dla szla

ku toruńskiego przechodzącego u podnóża zamku. Przypuszczalna 

data powstania- XVI w., z fragmentam1 XIV-XV w. 

2. Baszta południowo-wechodniego narożn~ka przedzamcza , 

kamienno- ceglana o wymiarach 5 x 5 m i fragmenty muru obronne

go. Wnętrze baszty ceglane o wątku gotyckim, podłoga kamienna. 

Przypuszczalnie XV w. 

3. Wolnostojąca okrągła baszta przy południowo-zachodnim 

narożniku zamku znana ze tródeł pisanych , kamienno- ceglana , 

byó może z okresu budowy zamku /XI V w./. 

4. Daneker ceglany o wątku nieregular nym, oparty na łuku, 

odchodzący od północnej ~ciany zamku. Przypuszczalnie z XVI w. 

Cerami ka została znaleziona w Dl brzymi ej ilości . Podobnie 

j ak w roku ub . natrafiono na fragmenty z VII I-IX w., jednak 

bez innych śladów osadnictwa z tego czasu. W~ród materiału 

pót noeredniowiecznego najwcześniejsze ułamki naczyń z wieku 

XIII. Przeważa ceramika z XI V- XV w. , g następnie z XVII-XVI II 

czy11 z okresów najintensywniejszego zasied1ania terenu za.mku. 

Największe iloeci ceramiki odkryt o pod zamkiem, przy akrzydle 

północnym zajmowanym od XIV w. przez kuchnie. Doskonałym zacho

waniem wyróżniają się prawie całe dzbany z XIV-XV w. zgromadzo

ne w ilo~ci ok. 50 sztuk w jednym miejecu oraz fragmenty garn

ków, z resztkami pożywienia. Na zsypisko śmieci z dużą ilo~cią 

ceramiki natrafiono na stoku skarpy podzamcza. 

Ze znalezionych kafli zwracają uwagę niezniszczone rene

sansowe kafl e płaskie or az zwieńczenie narożnika pieca przed

stawiające maszkarona. Wystąpiły także kafle garnkowe z XIV- XV w. 

Przedmioty żelazne repr"ezentuje ok. 30 sztuk podkówek do 
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but6w , gwo,dzie, sztabki i okucia. 

Prócz badań metodą wykopaliskową załotono szereg otworów 

wiertniczych badając w ten sposób przebieg murów 1 stratygra

fię. 

GOSTYBIH- -Łysa Góra• 

.pow. Goetynin 

patrz wczesne średniow1ecse 

GRłBOWIBO , pow. Hrubieszów Konserwator Zabytków 

Archeologicznych w Lablinie 

Badania prowadzili mgr Andrzej Iutyłowski 

i dr Jan Gurba. linansował WIZ w Lublinie. 

Pierwszy sezon badań. Grodzisko wczesno

średniowieczne i zamczysko średniowiecsne 

i nowotytnea ślady z okresu neolitu. 

Grodzisko zajmQje sztucznie odciętą czę'6 wierzohowiny 

lessowej. Wykopy badawcze załotono tut przy dawnych wykopach 

po międzywojennych amatorekich poezukiwaniac~. Bkeplorowanó 

warstwy przemiee~ane nie dochodząc do poziomu calca. Katerlał 

ruchomy motna datowa6 w ogromnej więkezo,ci na Qltree XIT-XTI~ 

w., co jest zgodne z przekazami pisanymi o istniejęcym w Gra

bowcu zamku. Równocześnie odkryto nieliczne ułamki wczeeno

'redniowiecznej ceramiki, pochodzącej z XII-Xltl w. W poblitu 

stwierdzono istnienie osadt wczesno,redniowieoznej i neolity

cznej - kultury czasz l e jowatych. W roku•przyszłym. badania 
• 

będę kontynuowane. 
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GRODBX, pow. Sokołów Podlaski · patrz wczesne 4redniowiecze 

RORODtSKO, pow. Chełm Labelaki patrz wczesne średniowiecze 

JAKSIO!, pow. Inowrocław patrz okres halsztaeki 

JJDRZEJOW - m.p . Konserwator Zabytków 

Archeologicznych w Kielcach 

Badanie przeprowadził mgr Zygmunt Pyzik. 

Pinansoweł WKZ w Kielcach. Pierwaz:,· sezon 

badan. Osadnictwo ~redniowieczne i nowo

tytne. 

Prowadzone aktualnie przez zespół specjalistów studis nad 

historią 1 układem przestrzennym zabytkowego~ro4u cysterskie

go w Jędrzejo~ie stały się bezpośredni~ powodem podjęci~ arche

ologicznej eksploracji warstw ziemnych tego ogrodu. Prace wyko

paliskowe przeprowadzono w czasie od 9 do 24 września 1968 r. 

Miały one na celu penetrację warstw ziemnych, wykrycie w nich 

składników kulturowych 1 określenie ich chronologii. lączna 

długo'ó wykopów wynosiła 220 m. Najczę~oiej spotykanymi ~abyt

kami były łragmenty ceramiczne, cegły oraz wyroby ze ezkła 1 

telaza. 

Ka ezczególrt~ aweg• zasługuje zawartoś6 waretwy kulturowej 

ponud dwumetrowej miętezo~ci w wykopie ·II , gdzie znale~iono pa-
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ręset ułamków naczyń ~redniowiecznych or az kawa? ki ···u7la . 

Fragmenty cer amiki qredniowiecznej z XII- XIV w. zn'lleziono 

tel w zachodniej czę4ci wykopu V. W pozostałych trzech wyk u

pach stwierdzono materiał wyłącznie nowożytny. W wykopie IV 

zlokalizowanym w 4rodkowej czę~ci ogrodu odkryto po·•os t'!>o~

ci XVIII wiec:.:nego l ektor ium na wolnym powietrzu, składAja 

cego się pierwotnie z kamiennych ław z piaskov.ca. 

Prace, eksploHtacy jne w wykopie I umożliwiły pozn·tnie 

struktury dolnej części zewnętrznego muru ceglanego otncze.ją 

cego ogród od strony wschodniej . Posadowiony on był na funda

mencie kamiennym, ~rubości ok. 40 cm. , który zalegał l,P zpońre

dnio na stropie z gliny rezydualnej stanowiącej górny poziom 

wietrzenia miejscowej skały . 

Przeprov.adzone prace wykopaliskowe pozwalaja zvrró clć uwa

gę na kilka faktóv: . ~orfologia terenu przed za~oieniem na nim 

ogrodu byłn zró żnicowana . Za~ożenie ogrodu poprzedzone zostało 

czę4ciową niwelacją terenu, szczególnie w częao1 po' u dn.IM ej, 

R to~unkowo najniż ej położonej . Występuje jeden typ plcby /rę

dzinll/ . Zna c zn11 rrdąższoqć próchnicy powstała v;skutek dł u~; o t rY, a

łego procesu glebo twórczego. W południowej czę~ci poło?.ollej 

najbliżej klasztoru, znajduje się największe zqgęszozeni t ząby t

ków ~redniowiecznych . 

KOBYLNIKI , poYI . Buoko Zdrój patrz okres wpł.ywóv. 

rzy:nskich 
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Badania prowadził mgr Włodzimierz Błaezo~yk. 

Pinaneował WXZ w Katowicach. Trzeci sezo~ . 

badań. Zamek średniowieczny i nowotytny.·. 

Kontynuowano prace wykopaliskowe na terenie grodziska

zamku połotonego na krawędzi Wytvny Krakowsko-Częstochowskiej. 

Jest on przykładem zastosowania dwóch technik budownictwa o-

bronnego: ziemno-drewnianego, stosowanego w okresie wczesno

średniowiecznym 1 murowanego stosowanego w średniowieczu. Tego

roozny sezon wykopaliskowy /od 5 . VI II do 24.VIII/ miał na celu 

poznanie dols~ago układu warstw w wytyczonym wykopie podłutnym 

wschód-zachód. Badaniami objęto ·działki od 30 do 52 obejmuj4c 

70 m2 powierzchni i eksplorując 94 m3 ziemi. 

Odkryto basztę bramną i fragmenty murów obronnych zamku od 

strony wachodni ej co pozwoliło wyznaczyó cała dłUgo~ó budowli 

wzdłut osi wschód-zAchód. Wynosi o~a około 40 m długo,oi a łęoz

nie z basztą bramnę około ~o m. 

Baszta bramna, po rekonstrukcji rzutu poziomego. ma kształt 

kwadrat~ o wymiarach 9 x 9 m, była od ~ront~ dodatkowo ~ocnio-

na pr ~vporami . Przez nią prowadził wjazd do zamku. Do o1ekawezyoh 

szczegółów architektonicznych nalety zaliozyó trzy rodzaje gru

bości murów baszty. Od frontu mur jest najgrubszy i wynosi 2.40 

m, boozny- 2.20 m. a zamykająoy · tylny -1.85 m. Przypory znajdu

jące się przy murze zewnętrznym wynoszą ~.35 m dłqgo~oi i 1,60 . 
m - szerokości. Oołośó murów zachowała aię w partiach fUndamen

towych do wyeoko,oi prze ciętnie jednego metra. 

Do baszty od strony zachodniej przylegał mur obwodowy bie

gnący w kierunku południowym /o ezeroko,oi 1,60 m/ oraz funda

menty murów budynku przy bramie /grubo'ó 1,20 m/. 
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Przestrzeń pomiędzy bramą i bQdynkiem przybramnym oraz 

głównym budynkiem mieszkalnym była dziedzińcem wewnętrznym, 

bowiem na głębokości średnio 1, 45 m odkryto tu resztki brukQ 

kamiennego . 

Wyniki uzyskane w tegorocznym sezonie w powiązaniu z wy

nikami poprzednimi pozwoliły uchwyci6 przebieg murów istnie

jących bQdowli wzdłuż osi wschód-zachód: pierwszy pierścień 

wałów zbQdowany z samej gliny, fosę, następnie drugi wał zna

czniejszej szerokości /od 18 - 20 m u podstawy, zachowana wy

sokość od 2 - 7 m/, głęboką fosę z umocnieniami wałów ław~ ka

mienną oraz palisadą , mQr obronny obwodowy na obrzeżu wału 

/niewątpliwie biegł dcokolnie i w rzucie miał kształt prosto

kąta /szerokość 1,40 m/. Pomiędzy mQrem obronnym a mQrem zew

nętrznym budynku mieszkalnego znajdowało się międzymQrze o sze

rokości 4 m. 

Natomiast przekrój sondażpwy wału wschodniego nie wykazał 

konstrukcji drewnianych . Wał zbudowany był z gliny i ziemi. Z 

zaby tków ruchomych ~dobyto znaczne ilości ceramiki , kafli, 

wyrobów metalowych i ko~ci datowa.nych na ~IV - XVI w. 

KRAKOW - m. 

KRZYMOSZE - "Grodzisk", 

pow . Siedl ce 

patrz wczesne ~redniowiecze 

Zakład Fol skiego Atlasu 

Archeol ogi cznego IHXM PAN 

w Warszawie 

Badan i a prownd ził m ~r Leszek Ga jewski. 

Finan sovmł I HICM PAN" . Pierw ~:~zy sezon 
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badań. Grodzisko średniowieczne /?/. 

Przeprowadzono badania sondażowe /5 - 12.X/ grodziska 

zachowanego w p~staoi niskiego , zniszczonego wału i słabo wi

docznej fosy. 

Wykonano trzy wykopy o łąozenj powierzchni 28m2• W połu
dniowo- zachodniej czę~ci wzniesienia odsłonięto resztkę wału 

wraz z fosą. Szerokość wału u podstawy wynosi 2 - 2,5 m, zaeho

wana wysokość śladów konstrukcji drewnianej wynosi 0,3 m, fosy 

2 - 2 , 5 m szeroko~ć, głęboko~ci około 1,1 m. 

W warstwie zalegającej pod wałem znaleziono fragment na

czynia toczonego z XII-XIV w. W pozostałej części wzniesienia 

nie stwierdzono występowania warstwy kulturowej, ani też zabyt

ków ruo'homych •. 

KWIDZYB - Zamek Pańetwowe Muzeum w Kwidzynie 

Badania prowadzili mg r Jerzy Szmyt i mgr Mie-

czysław Haftka .• Finansowało Muzeum w ·Kwidzy

nie. Pierwszy sezon badań . Zamek średniowiecz

by i nowożytt:tY • 

. Prace archeologiczno-architektoniczne na Zamku w Kwidzy

nie miały charakter zwiadowczy. Badaniami objęto najniższą kon

dygnację piwnic w płn .-wach. partii zamku. Dwie sondy w piwni

cach nie v1ykazały istnienia warstw kulturowych. Fundament muru 

magistralnego od wach. i płn . zalega bezpośrednio na calcu, któ· 

ry etanowi zielona glina. 

Odkrywki aroheol~giczno-architektoniczne potwierdziłv hi-
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potezę, że zamek powstał jako samodzielny człon obecnego zes

połu zamkowo- katedralnego. 

Nie znaleziono żadnych zabytków ruchomych. 

W przyszłym roku nie przewiduje się kontynuacji badań. 

LANCKORONA, pow . Wadowice . 

LIMANOWA - powiat 

LIPOWIEC, pow. Chrzanów 

patrz okres nowożytny 

patrz wczesne średniowiecze 

Pracownia Archeologfezno

Konserwatorska PKZ , Oddział 

w Krakowie 

Badania prowadziła mgr Halina Ginter przy 

współudzi.ale Jerzego Kozaka . Finansował 

WKZ w Krakowie . Drugi sezon badań. Zamek 

średniowieczny i nowożytny . /XV-XX w./. 

W bieżącym roku przystąpio~o do planowych prac archeolo

gicznych na terenie przedbramia zamku. 

W wykopie, zdoi onym między istnieją.cymi obecnie murami 

szyji bramy, odkryto "zapadnię " dla mostu zwodzonego, zmianę 

przebiegu zachodniej partii muru szyji oraz 9lody dwu pożarów. 

Wykop ten nie osiągnął poziomu cale~ na całej długości. 

Równocześnie prowadzono prace w wykopach za~ożonych pro

stopadle do muru obwodowego wzdłuż osi bramy i furtki dl a 
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pieszych/?/. 

W wykopie wzdłuż os~ bramy odkryto prawdopodobnie fragment 
l 

filara. Prace w obrębie tych wykopów zostały przerwane na gł.l80 om. 

Wśród odkrytej ceramiki przeważają fragmenty naczyń średnio

wiecznych, występuje również ceramika wczesnośredniowieczna, frag

menty naczyń kultury łużyckiej odkryto na wtórnym złożu. Do cie

kawych znalezisk należy zaliczy6 dwie siekiery żelazne, nóż i frag

menty kafli . 

Prace archeologiczne będą ko·ntynuowane w przyszłym roku. 

ŁAGOW, pow. Opatów Zakład Badart Folakiego Sred

niowiecza Uniwersy tetu War

ezawskiego i Folitechniki 

Warszawskiej. 

Badania prowadził mgr Stanieław Michno . linansował 

WKZ w Kielcach. Pierwszy sezon badań. Kościół śred-

niowieczny. 

Przeprowadzone wstępne badania na stanowisku Łagów objęły; 

1. Inwentaryzację architektoniczną kościoła św .Michała poło

żonego w północnej części rynku miasteczka . 

2. Pomiar geodezyjny. zdjęcie sytuacyjno-wysokościowe tere-

nu przykościelnego. 

Rozpoznanie architektoniczno-his t oryczne bryły kościoła. U

jawniono zasadniczo 2 fazy budowy , które przypadają na okres peł

nego i pótnego sredniowiecza. Celem, dla którego rozpoczęto bada

nia , była potrzeba rozwarstwienia chronologicznego obiektu, wyka

zującego zakłł5cenia formalne, widoczne szczególnie w jego części 
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wschodniej. Wybrzuszona na zewnątrz wachodnia ściana prezbiterium 

sugerowała istnienie fragmentu wcześniejszej budowli, zaadaptowa

nej przy budowie kośd...oła gotyckiego. Analiza struktury budowla

nej tej części budowli ujawniła jej jednorodność - niemniej nie 

można na obecnym etapie badań wykluczyć istnienia fundamentów bu

dowli wcześniejszej. 

4. Badania topograficzne dotyczące układu przestrzennego mia

steczka Łag6w i jego okolicy, oparto na analizie materiałów k rto

graficznyoh. W odległości ok. 2,5 km na południowy-wechód od Ła

gowa, nad rzeką łagowicą i jej do~ływem Piotrówką, obok wsi Nowy 

Staw, udało się wyr6żnicć stanowisko ·określone "Zamczyskiem". To

pografia owego "zamczyska", fragmenty ceramiki wczesnośreriniowiecz

nej, zebranej powierzchniowo z jednej, a t~6dła archiwalne z dru

giej strony sugerują miejsce dla poszukiwań przedlokacyjnego Ła-

gowa. 

MALBORK - Zamek Sradni Muzeum Zamkowe w Malborku 

Badania prowadzili: mgr Antoni Pranaezek, mgr inż.Ma

ciej Kilareki, mgr Mieczysław Haftka. Finansowało Mu

zeum Zamkowe w Malborku. Drugi sezon badań. Zamek 

średniowieczny i nowożytny /XIII, XIV-XVIII w./. 

Badania objęły najniższą kondygnację piwnic Pałacu oraz częś

ciowo fosę tzw. "suchą" , pomiędzy Zamkiem Wysokim, a Srednim. 

W wyhiku prowadzonych badań poznano założenia fundamentowe 

XIII-wiecznej wieży obronnej oraz nchwycono długość częściowo ro

zebranego dawnego muru obronnego. 

Materiał ruchomy przedstawia się bardzo ubogo . Niewielka 1-
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lo~6 drobnyoh ułamków ceramiki średniowiecznej /XIV-XV w./ 1 no

żytnej /XVI- XVIII w./ oraz kilka małych bryłek - odpadów z pro

dukcji ezkła . 

Przewiduje się dalezę kontynuację prac w następnych latach. 

MIJDZILESIB 

pow . Bystrzy ca Kłodzka 

Konserwator Zabytków Archeo

logicznych we Wrocławiu 

Badania prowadzili mgr BarbRra Drewek-Migula, 

mgr Wojciech Gluzińeki . linansował WKZ we Wro

cławiu • Pie~wa~ sezon badań. Ruta szkła, śred

niowiecze . 

BadAnia /w czerwcu 1 listopadzie/ prowadzono na terenie nowo 

odkrytej hut y szkła z początków XIV w. W wyniku badań powierzeh

niowych i eondatowych okre~lono zas ięg huty ezkła , zidentyfikowa

no 3 piece do wyrobu s zkła , z których jeden w dwóch trzecich zo

etał zniszczony przez erozję strumienia. 

Flanowane eę dalsze badania wykopaliskowe. 

MlLICZ, m. p . Konserwator Zaby t ków Archeo

logicznych we Wrocławiu 

Badania prowadził dr Krzysztof Dębroweki , uczeetni• 

czyła Anna Ostromęcka, s tudentka architektury Foli

techniki Wrocławskiej . llnaneował WKZ we Wrocławiu. 

Pierwszy sezon badań. Zamek średniowieczny /XIV w./. 
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Badani~ wykopaliskowe archeologiczno-architektoniozne przepro

wadzono w cząsie od 11 do 21 iistopada 1968 przy murze północnym. 

zakładając wykopy eondatowe przy jego licu zewnętrznym i wewnętrz

nym o łącznej powierzchni 21 m2 • Celem badań było zweryfikowanie 

inwentaryzacji zamku wykonanej w okresie międzywojennym przez Bim

lera oraz rozpoznanie posadowienia muru. Odsłonięto lico zewnętrzne 

i wewnętrzne muru zachowane do wysokości 4.20 m /licząc od poziomu 

posadowienia/. Częś6 niższa nie była łączona zaprawą, która spaja-

ła dopiero konstrukcję wyższej partii muru /od o.ao do 4.20 m/. 

Fundament muru obronnego spoczywał na warstwie spalenizny o miąższoś

ci 0.10 m. pod którą występował piasek ca1cowy. Warstwa spalenizny 

nie zawierała inwentarza ruchomego. Ewentualne dalsze badania winny 

wyjaśnić czy waratwa spalenizny etanowi ślad po osadzie istniejącej 

wcześniej na niewielkiej wyniosłości·te~enu. na której w XIV w. 

zbudowano milicki zamek. 

W pobliżu wewnętrznego lica muru odkryto studnię kamienną o 

średnicy 1.75 m. · grubości cembrowiny 0;60 m, z~udowaną z kamieni 

polnych średniej wielkości. Konstrukcja kamiennej cembrowiny stu

dni nie była łączona zaprawą. Studnię wybrano .do głębokości . 3 m 

eksplorując rumosz ceglany zawierający materiał ceramiczny, głów

nie nowożytny oraz fragmenty ornamentowanych kafli. Studnię za

bezpieczono pokrywą, celem ułatwienia dalszych badań. 

z warstw nasypowych rumoszu po obu stronach muru uzyskano ma

teriał· cerami czny 1w tym fragmenty najstarsze z XIII/XIV w, liczne 

fragmenty ornamentowanych kafli oraz dwa żelazne groty bełtów kusz. 

Badania sondażowe stwierdziły akuratność inwentaryzacji pół

nocnego odcinka muru zamkowego sporządzonej przez Bimlera. Studnia 

nie była znana z dawnych planów zamku• 
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H fA NI /Gwinea/ 

Badania prowadził dr W. Filipowiak . W pracach br ah. udział 

dr S. Jasnosz i mgr R. Wołągiewic~. Ze strony gwinejskiej 

B.S . Sy i D.T. Niane. Finansowało Min.Kultu.ry i Sztuki oraz 

Insti t ut National de Recherches et de Docu.mentati on w Ko 

nakrY · Pierwszy sezon badań. Osadnictwo i cmentarzysko 

średnio~ieczne. 

W roku 1967- 68 Muze um P·omorza Zachodniego zorganizowało drugą 

wyprawę archeol ogiCZD4 do Afryki Zachodniej, na ~eren Republiki 

Gwinei , gdzie w miejscowości Niani przeprowadzono prace wykopalis

kowe. ' Miejscowośą. Niani była jedną z kilku , w których lokalizowano· 

d~w~ Jtolicę króleatwa Mali w XIV-XVI s tulec iu, o której . ~ tym 

czasie wspominają iródła arabskie / Al-Omari, Ibn Battuta, Ibn Chal~ 

dun i Leon Afrykańczyk/ . 

Prace wykopaiiskowe skoncentrowano na dwóch stanowiskach: 

Stanowisko l /Stare Miasto/, stanowi wg tradycji ustne j umoo• 

nioną dzielnicę króle~eką . Rowami sondażowymi przekopano obiekt 

/o r o.zmiarach ok. 200 :x 300 m/ uzyskując profil krzyżowy ·i rozpo

znanie we~nętrznej zabudowy , wraz z zasięgiem umocnień . W połud

nim,o- wsohodniej częśc1 stv.ierdzono zaleganie III warstw osadniczych 

do głębokości 1 , 90 cm oraz ślady dawnych budowli wzniesionych tech

nilcą ''banco" . W poszerzonych wykopach na osi W - Z odkryto resz-

tki budowli , prawdopodobilie prostokątnej, będącej zapewne mecze-:

tem. Obok stwierdzono istnienie dziedzińca wraz ze studnią oraz 

dalej w kierunku zachodnim zabudowę w postaci fundamentów pięciu 

okrągłych cha t o ~re.nicy ok. 4 m. Po stronie północnej , oznaczo

nej baobabami , wg dotychczasowego rozpoznania istniał plac pu

bl iczny. Uzyskano liczne mate~iały ceramiczne , a także wyroby że-
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lazne 1 kamienne. 

Stanowisko 6 D, znane jest z przekazów ustnych jako "dziel

nica arabska", co łączy się z przel(azem Ibn Battuty, d·otyczącym 

istnienia w stolicy Mali "gminy białych". Prace wykopaliskowe u

jawniły istnienie VI warstw osadniczych do głębokości 360 cm, przy 

czym w górnych III warstwach istnieją ślady budownictwa "banco". 

Potwierdzono istnienie rozległej dzielnicy, której pozostało~cfą 

są występujące kopce- wzgórza wysoko~ci do 4 m. Liczne materiały 

ceramiczne w tym duży pr ocent naczyń malowanych i polewanych. 

przemawia za ich średniowiecznym pochodzenie~, co powinno potwier

dzi6 badanie próbek węgla drzewnego. Dla sprawdzenia przebadano 

wetępnie 3 groby na cmentarzysku /stan.ll/. które posiada stele 

kamienne i chronologicznie może odpowiadaó opisom Ibn Batt~$ w 

XIV w. 

W najbliższej jak i dalszej okolicy odkryto kilkadziesiąt 

nowych stanowisk, jak osiedle otwarte i obronne. cmentarzyska. 

mi ejsca produkcji żelaza i kultu . 

NIECIECZ 1 NIEWIADOMA 

pow. Sokołów Podlaski 

ODRZYXO!- Zamek 

pow. K:rosno 

patrz epoka brązu 

Zakład Badań Folekiego $red

niowiecza Uniwersytetu War

szawskiego i Politecbniki 

Warszawskiej 

Badania prowadziły: dr inż.arch.Maria Brykoweka, 

mgr Anna Wentkowska . Finansował WKZ w Rzeszowie. 
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Drugi sezon badań. Zamek ~redniowieczny i nowotyt~. 

Prace prowadzone w b.r. na terenie zamk~ w Odrzykoniu obej-

mowały• 

l. pomiar wa.retwicowy 1 koJ'Iserwatoreki, 

2. badania archeologiczne i architektoniczne. 

Badania archeologiczne trwały od 2 do 21 lipca 1 od 19 do 

29 sierpnia. Prowadzono je w wykopie I o wymiarach 5x3 m, zloka

lizowanym w siatce arowej /ar 28 metry V-%,2-5/, na osi bramy sam

k~ 6redniego, przy murze kurtynowym północnym. 

Prze6ledsono kolejno pożiomy ~~ytkowania zamku 6redniego i 

posadowienie fundamentów muru kurtynowego. !~t pod powierzcbni4 

ziemi odsłonięto prostopadły , do muru kurtynowego mur b~. W wy~ 

kopie występiły dwa poziomy utytkowez 

1. 6redniowieczny /przed I b~dowę/, przecięty przez wkop 

fUndamentowy muru kurtynowego z XIV l~b przełoau rrf/XV w. 

2. nowotytny, prawdopodobnie piwnicy z poozętku ITI w. /III 

b~dowa/. 

Poziom gotycki został zniszczony w czasie III okresu b~dowy •. 

Jedynym jego 6ladem jest pierwotny próg bramy ·obmurowany od góry 

w czasie budowy piwnicy. 

Ponitej poziom~ z XVI w. występuje niwelacyjna waratwa piasz

czystej ziemi, w której znaleziono liczne fragmenty naozyd z IV i 

XVI· wieku, ko6oi zwierzęce oraz telazny pójnogotyoki kl~ozyk. 

Ponad poziomem z XVI w.le~y warstwa spalenizny o miętszo6oi 

10-30 om. W warstwie tej znaleziono bogaty mate~iał zabytkowy, 

· czę6ciowo wtórnie przepalonys fragmenty płytek posadzkowych, ce

gieł palcówek, drobne detale architektoniczne, fragmenty nac~. 

szkła, przedmiotów żelaznych. 
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Nad waratwą spalenizny znajdowało eię ek~p1eko gruz~ cegla

nego 1 płytek posadzkowych, zapewne z zawalonej posadzki i skle

pienia. 

W wyetęp~jących poza tym at do powierzchni warstwach deetr~

cyjnych gr11z~ kamienno-ceglanego, znaleziono detale architekto

niczne, cegły, płytki posadzkowe, fragmenty kafli renesansowych 

i pójniejezych, fragmenty naczyń, szkła, przedmioty telazne, frag

ment y tynk~ z polichromią. i monetkę-boratynkę Jana Kazimierza z 

XVII w. 

OST.ROROG, pow. Szamot~ły patrz okres nowotytny 

OSTRODA m. Pracownia Archeologiczno

Konserwatorska PP PKZ 

w Warezawie. 

Badania prowadził mgr K. Janiezewski i J.Gilla. 

linansował WKZ w Olsztynie. Pierwszy sezon badań. 

Zamek średniowieczny. 

Badania m.iały na cel11 dokładne rozpoznanie obiekt~, przed 

opracowaniem projekt~ jego planowanej odb11dowy i zagoepodarowa-

nia. 
2 

Sześć wykopów badawczych, o powierzchni ok. 200 m • zało~ono 

na terenie wschot niej. części obecnego . dziedzińca. Celem ich było 

stwierdzenie istnienia, a w dalszym ciągu odsłonięcie - rozplano

wania i zasięgu wachodniego skrzydła zamk~. po którym na powierz

chni ziemi nie zachowały się żadne relikty. 
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Odsłonięto częściowo zniszczone . ale nadające się do rekon

strukcji. fundamenty oraz sklepienia piwnic poezuktwanego skrzy

dła zamku. Pundamenty były częściowo kamienne. czę~ciowo ceglane, 

spajane zaprawą wapienną. I ch szerokoś6 wynosiła ok. 2.00 m. Ce

glane, gotyckie sklepienia piwnic, w części południowej badanego 

skrzydła , były kolebkowe, zaś w ~zęści północnej miały układ krzy

towy. 

Warstwy zalegające powyżej wysokości szczytów sklepień /do 

głębokości ok. 50-70 cm panitej obecnej powierzchni dziedz ióca/, 

etanowiła ziemia z gruzem ceglanym, głębie j /do głębokosoi ok. 

130- 160 cm/ występował gruz cegl any . 

Warstwy przykrywające pi wnice skrzydła wschodniego. w całej 

swej miątezośoi . zawierały materiał ceramiczny sil nie pr zemiesza

ny . Były to fragmenty naczyń współczesnych /XIX-XX-wiecznych/ i 

średniowiecznych . Przemieszanie spowodowały prace kanalizacyjne 

prowadzone tutaj przed rokiem 1945· 

Zachodnia ozęś6 wykopu 2 została usytuowana na terenie pier

wotnego dziedzińca zamku. Jego eksploracja /do głębokości 480 om/ 

odsłoniła zewnętrzne lico fundamentu skrzydła wschodniego. Stopy . 

fundamentowej jednak nie osiągnięto /woda pod~kórna zalewała wy-

kop/. 

W wykopie tym, na calcu /jasno brązowa glina/. którego strop 

zalegał na głębokości ok .220 cm, stwierdzono występowanie warstw 

budowl anych z ceramiką średniowieczną. Warstwy te były w swe j 

górnej częśc i zniszczone . z analogicznych przyczyn , jak w obrębie 

skrzydła wschodniego. Wyżej zalegały warstwy ziemi z gr uzem cegl a

nym i gruzu cegl anego z przemieszanym materiałem zabytkowym śred

ni owiecznym i współczesnym. 

Przeprowadzono również badania wiertntoze w zachodniej częe- · 

ci dziedzińc• 1 w przejejdzie bramy zamku. Wykazały one doś6 zna

czne różnice w miąższości poszczególnych wars tw . jak i poziomie 
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zalegania calca. 

Badania będą kontynuowane w roku przyszłym. 

OTALł~ . pow . Grójec 

PŁAWNIOWICE, pow. Gliwice 

PODZAMCZE, pow . Kwidzyd 

PRZEMY aL - m. p . 

ul. Orzechowekiego 2 

patrz okres wpływów rzymskich 

patrz okres halsztacki 

patrz wczesne średniowiecze 

Muzeum Ziemi Przemyskiej 

w PrzemytUu. 

Badania prowadzilir mgr Antoni Kunyez przy udziale 

E. Pudełko, mgr W. Stryjekiej , mgr B.Pudełkó. ~inan

eowało Muzeum Okr. w Rzeszowie i Muzeum Ziemi Prze

myskiej w Przemy~lu. Pierwszy sezon badad. Osadnic

two średniowieczne, ślady osadnictwa z epoki brązu, 

z okresów wczesno,redniowiecznego i nowo~ytnego . 

W rejonie budynku byłej szkoły katedralnej obecnie filii Mu

zeum Ziemi Przemyskiej u podnó~a zamku przemyskiego prowadzono 

prace o charakterze r atowniczym. W wykopach I,II,III,IV w rejo

nie budynku stwierdzono przede wszystkim stratygrafię terenu. 

Oiekawe wyniki uzyskano w wykopie nr I poło~onym po zachodniej 

stronie budynku. Pozyekano szereg materiałów z dobj średniowiecz

nej, jedno pięknie zac.howane całe naczynie z XVI w., drobne ułamki 
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naczyń wczesnośredniowiecznych /XI-XII w./ oraz fragmenty cerami

ki, które prawdopodobnie uzna6 · będzie motna za ł~~yckie . 

RADOK - Grodzisko "Piotrówka" 

Stanowieko l 

RADO!~ - Mury obrpnne 

Stanowieko 5 

patrz wczeene . ~redniowieoze 

Radomakie Towarzystwo ~aukowe . 

Badania prowadził mgr Wojelech Twardowski. linanso

wało Radomskie Towarzystwo Naukowe. Pierwszy sezon 

badań. Oeadnio~o średniowieczne. ~lady z okresu no

wotytneeo. 

Badania prowadzono w ramach nadzoru archeologicznego przy -

trwających od 1966 r. - pracacb związanych z odsłonięciem i re

kone~rukoję murów obro~ycb, ki erowanych ~rzez dr Andrzeja Gru

szeolriego. 1f okresie od 25 .X do 15 .XI odsłonięto. u wylotu bramy w 

stronę rynku fragment ulicy średniowiecznej. Pow~erzohnia ulicy 
i 

zbudo~ana była z belek drewnianych podpartych legarem pop~zeoz-

nym. Pod pierwszą. waratwą drzewa widoczna jest następna. W czar 

nej warstwie błota pokrywającej powierzchni~ belek i wśród nich 

znaleziono liczne fragmenty skóry i ceramikę. którą. roboczo mot

na da t owa6 na XV-XVI wiek. Badania trwają •. 

RADOM - Star e ~iaeto pa~rz wczesne średniowiecze 

Stanowieko 3 



RADZYNIA, pow. Syców Konserwator Zabytków Archeo

Jpgicznych na woj.wrocławskie. 

Badania prowadził Krzysztof Ciuk. Pinaneował Wydział 

Kultury PPRN w Sycowie. Drugi sezon badań. Grodzisko 

~redniowieczne. 

Przebadany obiekt jest etotkowym gródkiem obronnym otoczo

nym foeą, ma kształt kopca z nierównym,spłaszczonym szczytem, wy

eoko~6 około 3,5 m /od lustra wody w fosie/. Od strony zachodniej 

i wschodniej grodzisko zniszczone jest wybierzyskami. Srednica 

podstawy stożka wynosi około 25 m, ezeroko~ó foey 2-5 m. 

'Wykopy dowiązano proatopadle do istnigjącego rowu eondatowe

go letącego wzdłuż osi wschód-zachód. Badania miały za zadanie 

uzyskanie przekroju przez grodzisko. 

Na głębokości około 50 cm odsłonięto głazy narzutowe ułożone 

w kierunku N-s; w niewielkich odetępach od siebie. ~unkcja ich 

jest na razie nieokreślona. 'W kolejnych poziomach odsłonięto dutą 

1loś6 polnych kamieni ułożonych w nieregularne skupiska. 
l Na głębokości około 3 m, pod waratwą gliny, przypuszczalnie 

niewelacyjną, wyetąpiła · warstwa spalenizny z dutą ilośoią zabyt

ków. Warstwa ta pochodzi prawdopodobnie ze zburzonego domostwa, o 

czym świadczy duża iloś6 przepalonej polepy 1 drewna. 

Ze względu na sondażowy charakter tegorocznych badań mate

riały zabytkowe są nieli czne. Stanowią je przede wezyetkim frag

menty naczyń glinianych datowanych wetępnie na XIV wiek, kości 

zwierzęce i nieliczne zabytki metalowe, wśród których zwracaj4 

uwagę dobrze zachowane nożyce stalowe. 

W wyniku badań su1ierdzono pierwotne obnitenie w centralnej 

części stożka, sięgające głębokości ca 3, 5 m. 
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Ze względu na duży atopień zniszczenia obiektu wydaje się 

niemo~liwę rekonstrukcja pierwotnej zabudowy grodziska. 

RAWA KOZOWIEOKA - m. Muzeum Ziemi Rawskiej 

w Rawie Mezowieckiej. 

Badania prowadził mgr Jerzy Auguetyniak. ~inansował 

Wojewódzki Kobeerwator Zabytków w Łodzi. Pierwszy 

sezon badan Grodzisko 'redniowieczne. 

Tegoroczne prace /16-30. IX/ miały charakter aonda~owy. Gro

dzisko, usytuowane jest ok. l,8 km od rynku w Rawie , w~ród podmo

kłych łąk . Ma ono kształt stożka o średnicy ok.40 m. przy pode~a

Wie ok.75 m i wysokości 11 m. Oało~ó otoczona !osą dobrze 28cho

waną, szerokości ok. 20 m. 

Wykop o wymiarach 17 x 2 m zało~ony został na szczycie sto~

ka. Wynikiem badań było stwierdzenie dwóch poziomów osadniczych 

i odpowiAdających im wałów. Poziom I reprezentowała waratwa gru-. 

bości 30om, zawierająca ułamki ceramiki XIII w. , palenisko oraz 

piec z licznymi kawałkami polepy z odciekami raaztu. Wał odpowia

dający tej warstwie usypany był z piasku. 

Poziom II to cienka waratwa sprasowanego drewna zawierająca 

ceramikę XIII-XIV-wieczną. Wał stanowiły poziomo leżące belki 

obrzucone gliną, która z zewnętr~nej s t rony nosiła ~lady oddzia

ływania termicznego. StosUnkowo nieliczne zabytki metalowe repre

zeniowane są fragmentem ostrogi /XIII-XIV w. / oraz krzesiwem og-

niwltowym. 

Fragmentar yczne dane ?t~zymane w wyniku prac tegorocznych 

nie mogą byó podsta~ą do określenia czasu egzystencji obiektu. 
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Konieczne są dalsze badania, które rzucą m.~ światło na kore

lacje czasowe grodziska i zamku w Rawie . 

RAWA MAZOWIECKA - Zamek Muzeum Ziemi Rawski ej 

w Raw i e Mazowieckiej. 

Badania prowadził mgr Jerzy Augustyniak. :Pinansowal i : 

WKZ w Łodzi oraz PRN w Rawie Mazowi eckiej. Drugi 

sezon badań. Mur obronny i wieża z okresów: ~red

niowiecza i nowożytnego /XTV-XV-XVI w. /. 

Kontynuując badania /l.-31.VII/ zeszłoroczne na zamku w Ra

wie Mazowieckiej rozpoczęto odsłania.nie fundamentów wiety naroż

ne j /w SE narożniku/ i budynku łęczącego ją z bramą. :Pragmenty li

ca zewnętrznego wieży /cegła zendrówka/ wskazują , że pierwotnie 

nie była ona połączona z \\ieżą bramną budynkiem , lecz prawdopodob

ni e przejściem na murze obronnym. 

Oprócz licznych ułamków ceramiki /XIV, XV w./ znaleziono czte

ry fragmenty renesansowej kamieniarki /częśc~ obramienia okna po

chodzące prawdopodobnie z głównego budynku mieszkal nego/ oraz mo

nety Władysława Jagiełły i Jana Kazimierza. 

W celu sprawdzenia danych z lustracji z XVI w., założono wy

kop przed bramą wjazdową . Resztki pionowo bitych pal i oraz l i czne 

fragmenty drewna potwierdziły istnienie drewnianego pomostu, któ

r y prowadził ku bramie . 

Następnym et apem prac będzie odsłonięcie całego dziedzińca 

zamkowego 1 wnętrza budynku mieszkalnego . Odsłonięte partie murów 

zostaną zabezpi eczone . W roku bieżącym Pracownia Konserwacji Za

bytków w Łodzi przystąpiła do zabezpieczenia północno- zachodniego 

odcinka murów obwodowych. 



ROGOW, pow. Kra pkowice 
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PWRN Wydział K~ltury 

Wojewódzki Xon~erwator Zabytków ,. 
w Opol~. 

Badania prowadziła mgr Małgorzata Rogińeka. Pinan

sował WXZ w Opol~. Pierwszy sezon badań. Osadnictwo 

~redniowiecznę i nowożytne . 

W bieżącym rok~ na terenie zamk~ w Rogowie prowadzone były 

prace wykopaliskowe architektoniczno- archeologiczne . Celem prac 

było rozpoznanie pod względem archeologicznym stratygrafii wzgó

rza zamkowego i ewent~alne stwierdzenie charakter~ wcze~niejszej 

zabudowy terenu. Niektóre wykopy miały na cel~ stwierdzenie głę

bokości posadowienia f~damentów b~dowy istniejącej, między inny

mi głęboko~ci posadowienia wieży, murów skrzydła wschodniego i 

poł~dniowego . 

Prace skoncentrowano w południowo-wachodniej części dziedziń

ca zamkowego. Założono poza tym wykop przy skrzydle południ0wym 

w pobliżu wieży. Zącznie założono 4 wykopy. W.przebadanych na

warstwieniach kulturowych wystąpiła d~ża ilo~ó ceramiki , fragmen

ty kafli płaskich, kwadratpwych z zieloną glazurą, zdobionych or

namentem figuralnym i roślinnym oraz przedmioty żelazne: dwie ·pod

kowy, jedno wędzidło, nóż, ponadto'stwierdzono do~ó d~żą iloś6 

kości i węgli drzewnych. 

Stratygrafia przebadanej części wzgórza zamkowego wykaz~je 

kilka faz u.żytkowania terenu, przy czym nie jes t peYine, czy żółty 

piasek, który wystąpił w wylropie II-b na głębokości ponad 3 metry 

od dzisiejszego poziomu dziedzińca, etanowi calec. Nie wykl~czone ,. 

iż jest to warstwa nasypowa. Warstwa nad zółtym piaskiem zawiera-
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ła minimalną tre'ó kulturową 1 trudno ustalió jej chronologię. 

Wy~ej zalegająca waratwa E etanowi warstwę nasypową. Wajwiększa 

intensywnośó występowan~a ceramiki, kości zwierzęcych i spaleniz

ny charakteryzują warstwę D. Wstępna analiza ceramiki pozwala wią

za6 tę warstwę z wiekiem XIII. Wystąpiły tu ek·orupy nacZ)'Ji z kra

wędziami brzegów zakończonych okapem, o dnach płaskich ze śladami 

podsypki. Naczynia z tej warstwy wypalone Słł na kolor cielll!lo sza

ry. Rajczę,ciej występującym ornamentem jest ornamant pozi~my rów

noległych tłobków. Występujące nad warstwą D warstwa jest warstwę 

nasypową wyrównawczą". Z okresem powstania budowy, której fundamen

ty odkryto,więte się warstwa B-2, w której wyetłtpiła zaprawa wa
pienna zwartą warstwę zalegająca przy s~ murze. Odsłonięte par

tie fundamentów wi4temy z budowlą gotyo~. Rzut jej nie został w 

czasie obeoneg~ sezonu wyja~iony w oało,ci. Po zniszczeniu budow

li teren wy~ównano, a dziedziniec wyłotono płytami wapiennymi, co 

wedł~ wst,pnej ·analizy materiału naetępiło w wieku XVX ~ub XVYI. 

W wykopie II-b wye~eplorowano czę'6 gruzowisk~. ~ateriał z 

gruzowiska "'iadcz~, iś w partiach naddemnych budo~la, której 

fundamenty odsłonięto, zbudowana była · praynajmniej częściowo s 

cegły. Y grtlzowisku w wykopie II-b wystąpiła ponadto duta 1lotł6 

kafli niszowych, oraz płaskich ~adratowych z ornamentem roślinnym, 

jeden kafel półcylindryczny ze scenę figuralną i fragment kafli 

kwadratowej, równid z przedstawieniem figuralnym. J:afle te nie 

są glazurowane. Inne kafle /fragmenty/ z zieloną glazurą pochodzłł 

z wykopów II-a, II-o. Ozętł6 z tych kafli więtemy z wiekiem XV, 

częś6 zaś z XVI, jak świadczą elementy stroju przedstawionych 

postaci, jak rówriet kafle z rozetami. 

Szereg p~oblemów związanych z zabudowę wzgórza zamkowego 

wyjaśni szczegÓłowa analiza materiałów i dalsze badania wykopa-

liskowe. 
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SANDOMIERZ - m. patrz wczesne średniowiecze 

SIERADZ - m. patrz wczesne średniowiecze 

Sławno - powiat patrz wczesne średniowiecze 

SOBIE~-MANASTBRZEC M~zeum w Rzeszowie. 

pow. Lesko 

Badania prowadził Tade~sz R.?.~owski . Pinansowało 

M~zeum w Rzeszowie. Czwarty sezon badań. Grodzisko 

wczesnośredniowieczne i średniowieczne. 

Wykopy 1-4 na zachód od baszty, 5:6 - na wschód od niej, w 

odległości 10- 17 m. Odsłonięto m~y dob~dówki do baszty od stro

ny zachodniej. Dostęp do dob~d6wki był tylko ~d wnętrza baszty. 

Dob~d6wka ~bezpieczała ją i kontrolowała dojazd na podzamcze. 

M~ front~ /W/ wzmacniały przypory naro~ne. :M~ boczny /N/ od 

przypory przy nasadzie baszty odchylał się k~ północ.-zacbodowi. 

Wnętrza przedbaszota /1/ nie dokopano ze względ~ na tr~oności 
' 

zorganizowani~ robót m~arskicb. W odległości 12 m na wschód od 

baszty odkryto ryzalit m~~ obwodowego, a na 14-tym m węgieł b~

dynk~ równoległego do m~~ obronne.go w odl . 80 cm, który w XIV w. 

został posadowiony na warstwie gródka z końca XII w. 

Między 11 a 17 m natrafiono po raz pierws~ na nienar~szoną • 

stratygrafię resztek b~dynków drewnianych od końca w.XII do końca 

w. XIV. Nad nimi zalegały warstwy piętnasto- i szesnastowieczne. 
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Warstwy zachowały ślady potarów, w tym z 1241 1 ok.1370 r. Pod 

koniec XIII w. zaczęto budowę murów zamku. Na 10 do 11 m prze

ci~a do calca jama warstwy XII-XIII w. Wypalano w niej kamie4 

wapienny, gaszono w~pno, rozrabiano zaprawę murarską. 

Po przerwie w utytkowaniu zamek odbudowali Xmitowie, którym 

Jagiełło nadał Sobień ok.1386 r. 

Stars~ą ceramikę grubościenną z dodatkiem schudzającym le

piono na podsypce, obmazywano lub obtaczano. Znaki garncarskie: 

z układ€m lhiperbol w odmianach: z pustką w środku, punktem, kres

ką, krzyżykięm. Jed~n ze znaków był w kształcie wypukłego równo

ramiennego krzyża. Naczynia zdobiono bruzdami spiralnieJ pojedyn

czo, podwójnie, n1eregularn1e, także stempelkami 1 plaety~znie 

oraz garncarakim grzebieniem ornamentem talietym i poziomymi bruz

dami. Od XIV w. eą naczynia z polewą zieloną . ! siwe polerowane. 

W XV w. naczynia cienkościenne toczone na kole z gliny naturalnej, . 
zdobione ręgularnym bruzdowaniem, dobrze wypalone na. czerwono. 

Zabytki: ~elazna łuska z nitami od zbroi, bełty strzał do 

kuszy z tulejką. jeden z kolcem, parę butelek i lampka na wino, 

dwa ceramiczne lichtarze, kafle garnkowe i pierwsze kafle praso

wane o motywach geometrycznych i roślinnych z literami gotyckimi, 

brązowy naparstek z dołkami obiegającymi czaszę spiralnie w 12 

skrętach. 

Niezbędne jest przepr owadzenie badań czę,ci mieszkalnej zam-

ku 1 podzamcza. 

STARE DRAWSKO - Wyspa Bielawa patrz okres halsztacki 

pow. Szczecinek 



SZCZECIN - Zamek 

aYIECINO, pow. Puck 

Stanowieko l 
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patrz wczesne średniowiecze 

Zakład Archeologii Sradni o

wiecznej Uniwersytetu Łóde

kiego . 

Badania prowadzili: mgr Andrzej Nowakowski , 

mgr Marian Głosek. linansował UJ, i PPRN w Pucku. 

Piąty sezon badtuL Pobojow~sko średniowieczne /1462 r./. 

Y bietącum sezonie kontynuowano nadal poszukiwania na po

bojowisku z wojny trz~stoletniej. Badano wykopami eondatowymi 

i aparatami do wykry.1ania metali /saperskie/ brzeg jeziora Ra

decznica. Wynik badań - negatywny. 

~ARNOW - Góra ,w. Marcina patrz okres nowotytny 

TURWINIEC, pow. Chojna Muzeum R~gionalne w Cedyni . 

Badania prowadziła mgr Helena Malinowska. l i nanso

wało PRN w Dębnie Lubuakim. Pierws zy sezon badań. 

Cmen t arzyoko średniowieczne . 

Gr1tpa e tudentów geogr afii UAM w Poznaniu w trakcie prac 

terenowych~ okolicach Cedyni , zwróciła uwagę na cmentarzysko 

niezezone wyhier an i em iw iru. Badania /8-12.VI/ przepr owadzili 
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pracownicy l!uzeWI' przy pomocy harcerzy z Zastępu .Archeologów 

50 DSH przy !echnikum Chemicznym w Szczecinie. 

Stanowieko połotone jest na zboozu salesiobej osuwającej 

sit skarpy w odległości około 600 m od zabudowań E. Sowy, na 

zaob6d od drogi prowadzącej z Golic do !urwióoa. 

Przekopano powierzchnię 20m2• Ba głębokości około 70 om 

występiła ceramika stalo~o-szara, oraz groby szkieletowe, zde

kompletowane, ułotone w rcStnych kierunkach. Groby nie posiadały 

wyposatenia. 

Badany ' obiekt jest średniowiecznym omentarzyskiem prawdo

podobnie •morowym•. 

Badania miały na oelu zabezpieczenie stanowiska. 

·wALIK, pow. Łosice Zakład Polekiego Atlasu 

Archeologicznego Instytutu 

H1stor11.Xul tury llat.er1alnej 

PJJ. 

Badania prowadził Wojciech Szymaóski. 7inaneował 

IBXK PAI. Pierwszy sezon badaó. Grodzisko pier

ścieniowate z podwójnym wałem pcSjnośredniowieczne /?/. 

Badania eondatowe trwały od 11 do 16 lipoa. Wykonano dwa 

wykopy o łącznej powierzchni 80m2• Stwierdzono jedynie nikłe 

ślady umocnieó wału wewnętrznego w poałaoi nieregularnie roz

rzuconych fragmentów zwęglonego drewna oraz grudek polepy. Wi e 

natrafiono na tadne ślady warstwy kul turowej na majdanie .• jedy

nie na międzywalu, blitej wału •ewnętrznego znaleziono pojedyn

cze fragmenty ceramiki, w najlepszym przypadku pcSjnośredniowie

oznej . 
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Gnojowa Góra 
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Urząd Konserwatoraki 

m. at. 'Jarszawy 

Badania prowadził mgr Bogusław Gierla~b pod 

kierownictwem dr Jerzego Gąssowekiego. Fi

nansował KZ w Warszawie. Smietnieko etaro

miejakie średniowieczne /XIII- XIV w./. 

W b.r . zakończono prace badawcze. 

Ostatni etap stanowiło pogłębienie do calca wcześniej wy

konanej studni przy pomocy której osiągnięto głębokość około 

17 m. Ze względu ~a dużą głębokość, występowanie wody ·i gazów , 

końcowy odcinek wykonąno Jrzy pomocy sp~zętu mechanicznego. 

Tym razem drątenie odbywa:ło aię bez obudowy J.,iczęc na wy

trzymałość gruntu, która zresztą okazała się wystarczająca. 

Występowanie calca stwi~rdzono -na głębokości 23,8 m. Sta

nowił go zielony iłek. Ogółem w czasie końcowej fazy badań po

głębionp wykop o vkoło s.e m nie liczęc kontrolnego zagłębiania 

si~ w calec. 

t.a wydoby ty materiał składała się przede wszystkim cera

mika ~ wieku XIII i XIV, między innymi naczynia z gliny o do

mieszce bardzo urozmaiconej, wypalane w atmosferze utleniającej, 

bę.rwy brązowej , o wylewie wychylonym na zewnętrz , zdobione or na

mentem pasmowym . Ponddto naczynia siwe o wylewie uformowanym w 

kształcie półwAłka. 

Cieka~ostkę j est znalezienie ma~ego notyka wykonanego z 

drzewa, prawdonodobnie zabawki dziecięcej . 

OgólniP badani a na terenie Gnojowej Góry pozwoliły na stwie

rdzenje , że pocz(#tki Wai'szawy - w ńwietle dotycl:lczasowycb badań 
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- motna odnie~ó do połowy wieku XIII. 

WARSZA.WA - m. 

~.CHOg~ O~actwo C.O.Cystersów 

pow. Iłta 

patrz okres nowoeytny 

Zakład Badań Folekiego Sred

niowieoza Uniwersytetu War

szawekiego 1 Politechn1k1 

Warszawskiej 

Badania prowadziła ~gr Anna Went~o~e~a·Finan

sował WKZ w Kielcach. Drugi sezon badań. Opa- · 

ctwo i cmentarz /wczesno~redniowieczne/, ~re-. . 

dniawieczne i nowożytne. 

Prowadzone badania były kontynuację prac wykonywanych dla 

potrzeb konserwatorskich w ubiegłym roku prze~ Zakład ronetru~ 

kcji Drewnianych Wydz~ału Architektury PW. Eksplorację w wyko

pach sondażowych i do~umentaoję archeologiczną prowadził Zakład 

Badań Folekiego Sredniowieoza uw. 
W okresie dd 20 maja do '30 czerwca wykonano dwa wykopy son

dażowe oraz przeprowadzono odgrzybienie dwóch pomieszczeń maga

zynowych Zakładu Badań. 

Wykop pierws&y /XI A/ zlokalizowano wewnętrz krużganków kla

sztornych przy zachodniej ścianie ich wschodni~go skrzydła. Wy

kop ujawnił istnie~ie omentarza użytkowanego we wczesnym okresie 

funkcjonowania klasztoru ./zapewne w czasie budowy kościoła/. Pra

wdopodobnie po skończeniu prac budowlanych ezkielet_y przeriieęiono, 
o 

ponieważ w wykopach grobowy.ch znajdowały si~ jedynie ślady po 
drewnianych trumnach i kilka drobnych fragmentów kości ludzkich. 
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Wyżej odsłonięto warstwy związane z przebudową krużganku i ni

welacją terenu w wieku XVII . Natrafiono na dwa fragmenty posadzki 

kamiennej, wyznaczające najprawdopodobniej poziom krużganku w 

XVII wieku. 

Wykop drugi /XIV/ zlokalizowany przy głównym wejściu do ko

Acioła /od zachodu/ , w narożniku pomiędzy murem kościoła i kla

sztoru. otwarto w celu osuszenia bardzo wilgotnych ścian i fun

damen~ów zachodniej fasady kościoła. Stwierdzono tutaj występowa

nie podobnego układu stratygraficznego jak w wykopach z ubiegłego 

roku /III i IV/. Bezpośrednio ponad pia ski em calcowym. widać war

stwę humusowll ze śladami węgli drzewnych. 'Wy że j występuje warstwa 
l 

rozłożonego czerwonego piaskowca /warstwa budowy ko:~c ioła/. Uch-

wycono również warstwę o charakterze budowlanym odpowiadającą za

pewne poziomowi rozbudowy klasztoru w XVII wieku. W północno-za

chodniej części wykopu odkryto pochówek .szkieletowy, który nale

ży odnieś6 do czasów nowożytn~·ch . 

WIDORADZ, pow . Wieluń . patrz wc zesne średniowiecze 

WIELICZKA , pow. Kr aków Muzeum żup ~rakowekich 

Wieliczka 

Badania prowadził mgr B. r olwarczny-Misko. 

Finansowało Muze um Zup KrJikowskich. Drugi 

sezon badati. Urządzenia solankowe średnio

wieczne; ślady osadnictwa z okresu wpływów 

rzymski ch . l 
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Prace wykopaliskowe t były kontynuacją badań nad wczeeno~red

ni owieoznymi urządzeniami solankowymi. w br. , w odległości około 

9 m na północ od studni- szybu solankowego, orlełonięto drugi od

stojnik- Był to o~ór głęb. 170 cm, śred.J'licy około 75 cm obudo

wany ~rzema beczkami UIJtawionymi pionowo j ed.na na drugiej. Wypał

nisko beczek etanowiła przemieszana c i emnobrunatna ziemia i z ie

l onkawy ił . Materiał zabytkowy reprezentowany był przez ceramikę 

średniowieczną, ułamki kafli i cegłę palcówkę. Stratygrafia na

warstwień ~ulturowych uległa całkowitemu zniszczeniu do poziomu 

220 cm poniżej punktu O. Do głęb. około 400 om występowały waret

wy z materiałem średniowiecznym /ceramika/ . Na tej głębokości po

jawił się calec . Na jego tle wyre~nie wystąpił wkop pod beczki 

odstojnika. Pod trzecią beczką uchwycono 10 cm warstwę zielonka

wego iłu, pod nią v1aretwę kamieni pi askowca równomiernie r ozmi esz

czonych pod powierzchnią dna beczki . W celu uzyskania pełnej str a

tygrafii urządzeń solankowych założono wykop na przedłużeniu pro

filu w etronę · półuocną . Stwierdzono. że pod warstwami z materia

łem średniowiecznym na gł~b . około 300- 370 cm wystąpiła czarno

sina z i emia zawierająca wyłącznie ceramikę z okresu rzymskiego.

Na poziomie 370 cm pojawił się calec. 

Na podetawie materiału zabytkowego zespół urt~dzeń solanko~ 

wych datować można na okres ~redniowieczny. 

Rozpoczęto też badania / 15 - 20 . VIII/ przy ujściu szybu 

Goryszowekiego, który powszechnie uważany jest za jeden z naj 

etarszych szybów kopalnianych na terenie ) ieliczki. Jest o~ zna

czony na poziomie I na najstarszym planie kopalni wielickiej po

chodzącym z lat 1631-38 /pl an ·Ger mana/. Ujście jego na powierz

chni nie hyło jednak uwidocznione przez Germana . Cel em dokład

nego zlokalizowania ~ychodni szybu zlecono wykonanie pomiarów 

geodezyjnych. Opierajac się na obliczeniach sporządzonych przez 
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geodetów wytyczono wykop o wym. 10 x 2 m na terenie obecnego 

parking~ samochodowego w Wieliczce. Osiągnięto poziom 400 om. 

Stwierdzono równy, poziomy układ stratygrafii. Wedł~ tradycji, 

nad szybem Goryszowekim miały miejsce częste obe~ięcia ziemi, 

oo m~eiałoby znalej6 swoje odzwierciedlenie w ~tratygrafii wy

kop~. Ponadto brak w wykopie najmniejszych śladów po ~zędze

niach kopalnianych popierałby równie~ hipotezę, te wychodni 

szyb~ Goryszowekiego nalety epodziewać się w innym miejso~. 

WIELICZKA., pow. Kraków 

Stanowieko 2 

M~eum Z~p Krakowekich · 

w Wieliczce 

Badania prowadzili mgr Antoni Jodłoweki i mgr 

Maria Zeylandowa. Finansowało M~eum 2~p Kra

kowskich. Piąty sezqn badań. Szyb górniczy śre

dniowieczny /poł. XIII w./. 

Kontynuowano prace wykopal.iskowe na terenie zamku tupnego. 

· Wyeksplorowano wykop nr 39 zlokalizowany między poł~dniow4 

· ścianą zamk~. z czasów Kazimierza Wielk~ego, . a m~em z końca 

XIII w. Na głęb. 2,40 m od obecnej powierzchni dziedzińca odało-
l 

nięto konstrukcję szyb~ górniczego /czworobok o wymiarach 3,40 x 

2,ł0 m/. Znajd~je się on 0,90 m na poł~dnie od zamk~ gotyckiego 

1 2,40 m w kierunk~ zachodnim od b~dowli prostokątnej z XIII w. 

Wykop przebadano do głęb. 6 m, a samą konstrukcję odsłonięto do 

głęb. 3,60 m. 

Szyb zb~dowany był z gr~bych bierwion /~red. 15 - 27 cm/, 

układanych na zrąb. Od strony wewnętrznej wzmocniony był cztere- ~ 

ma pionowo ~stawionymi sł~pami rozporowymi. Nie znajdowały się 
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one w samych narożnikach lecz w odległości 20-35 cm od nich i 

zaopatrzone były w otwory umieszczone średnio co 95 cm jeden 

od drugiego. Są to ślady stempli rozpierających od wewnętrz 

obudowę szybu. 

Na szczególną uwagę zasługuję dwie liny /śred. 9 cm/, wy

konane z łyka lipowego, idące pidnowo w dół, odkryte w dwóch 

narożnikach szybu. Jedna z nich przyczepiona była do obudowy 

żelaznymi klamrami. Druga mogła początkowo prowadzić środkiem 

szybu i służyć do wyciągania urobku solnego. 

Wypałnisko szybu /w części nie zniszczonej przez studnię 

nowożytną./ etanowiła ciemne ziemia z odpadkami drewna, drobnymi 

kamieniami i nielicznymi zabytkami /ułamki naczyń glinianych, 

toczonego talerze drewnianego, żelazne haki do przyciągania lin 

z urobkiem solnym i duża ilość ostro zakończonych kołków drewnia

nych/. Zabytki, szczególnie ceramikę, można datować na około po

łowę XIII w. 

~a głębokości 1 m od górnej części obudowy, dwa.narożniki 

szybu zniszczone zostały przez wykop pod fundamenty zamku XIV

wiecznego. Zaś w fundamentach zamku kazimierzowekiego, na wyso

kości szybu, stwierdzono przesklepienie wzmacniające. Wskazuje 

to, że budowa szybu jeet etaraza od zamku Kazimierza Wielkiego. 

Prawdopodobnie szyb jest etarazy również od założeń obronnych 

zamku.z końce XIII w. Najpewniej funkcjonował on już około poło

wy XIII w. Fotwierdza to również materiał zabytkowy z jego wypał

niska. 

WISLICA, pow . Busko-Zdrój Zakład ~adań Folekiego Srednio

wiecza Uni~rsytetu Warszawakiego 

i Folitechniki Warszawskiej 
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Badania prowadziła doc. dr Zofia Wartcłoweka 

z udziałem mgr· int. arch. K. Zielińskiej, 

dwóch studentek Architektury PW i eze~oiu stu

dentów U.W. Finansował WKZ w Kielcach. Stano

wieka ~redniowieczne i nowotytne. 

1. W wykopie usytuowanym w pobliżu obecnej południowej kra

wędzi wyspy wi~lickiej - przekrój foey, szerokości około 5 m, 

biegnącej z południowego-wechodu na zachód. Naniesione na plan 

wszystkie poznane punkty przebiegu tej fosy pozwalają zaryeowa6 

zasięg fortyfikacji najetarezego grodu wiślickiego w kształcie 

niereg~arnego owalu o osiach: - NS - 140 m, WE - około 100 m. W 

part~i ·północno-wschodniej znajdował się, również wydzielony prze. 

biegiem foey, gród wewnętrzny o oeiachs NS - 60 m, WE - około 

50 lit· 
•2. Na krawędzi wyspy w partii północnej , u wylotu ~. Oko

powej - prostą w planie bramę miejską. Przerwa bramna w murze 

miała 4 m szerokości~ Odsłonięto tylko zacbodnie ramię bramne, 

proatopadłe do muru, bowiem nad reliktami drugiego stoi dom mie

szkalny. 

3. W pobliżu sx~oły Tye1ąoleoia - cały plan posadowienia . 

flllldamentów kościoła. Jednonaw.owego, 'Z wielobooznę absydą, z oś

mioma przyporami i dobudowaną zakrystią. Najprawdopodobniej był 

to kościół św. Marcina. Długość budowli z przyporami wynosi 19,5 

m, szerokość - 9,5 m1 wewnętrz długość nawy - 8 m, ezeroko~ć - 4 

m. Koiciół był orientowany na wschód z odobyleniem ku północy o 

21Q. Jak wynika z analizy planu mógł on byó wzniesiony w XVI w. 

lub w początkach XVII w., a stanął na m.iejso11 etarazego kościdł-
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ka o załoteniu centralnym, którego tylko niekompletny zarys wy

kuty w skałce podłota motna było uchwycić . Na cmentarzysk~ oko

lejęcym r elikty koś?iołów wyrótniono trzy fazy utytkówania :w 

czasie od XII do XVIII w. 

4. Na terenie przyległym do dawnego budynku szkolnego -

plan reliktów !~damentów kośc~oła św. D~oha z początków XVII w. 

z czterema przyporami i dobudowaną zakryet~ . Długość obiektu z 

przyporami wynosi 18,5 mł długo~ó nawy - 7 m, ezeroko6ó - 6 m, 

długość prezbiterium- 6,2 m, z tęczę- 7,s ·a, ezeroko6ć - . 4t5 •· 

WISLICA, pow. Bueko-Zdr~j 

WIZHA, pow. Łomta 

ZBOJIAY pow. Kolno 

patrza BADANU SPBCJAL!m 

/powiaty/ Busko 1 Pióczów 

patrz wczesne ~edniowiecśe 

Muzeum w. Łomty 

Badania prowadził Tadeusz R. ~uroweki przy 

udziale mgr Jolanty Sobieoh oraz int~ mech. 

Romana. ~urowskiego. Finansował WXZ w Bia

łymstok~. Drugi sezon badań. K~nica śred

niowieczna. 

Stanowisko leży nad ureg~owanym w średniowieozu strumie

niem i razleg;łymi bagnami i ł4kami w przysiółk~ Dworaki-Zbó'jna 

oraz na terenie naletęoym do m. Nowogrodu po•prawej stronie Narwi. 



. 
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Znany jest przJWilej na prowadzenie kuJnicy z wiek~ XIV i p~••

kaz o dostarczeni~ do bitwy pod Gr~waldem 4 tys. m~eczy praed

nich. Wzdł~ż etr~gi eą ślad~ po piecowieka.ch do wypalania ~ela

za z r~dy błotnej i ~życia wapna łąkowego. Badania obe jm~ję mie

jsce poza groblą między etr~ą a przelewem. Siła wody ~yła . uty

wana do 'por~ezania miP.ohów i młotów. 

Odkryto dalszą czę'ć wanny do hartowania wyrobów stalowych 
l 

/mieczy/, zb~dowanej z ż~tli podymarkowych i drewna. Obok odsło

nięto sześć piecowisk do obróbki telaza, ~ezlachetniania stali, 

nawęglania i wyk~wania wyrobów, a także dalszy ciąg skład~ węgla 

drzewnego. Stwierdzono, że szopy drewniane wznoszone były od no

wa co kilkadziesiąt lat, nadto przesuwano je i r~montowano deska

mi dartymi eł~py podtrzym~jęce dachy i obicie ścian zewnętranych. 

Podczae r emontów niezezono piecowiska, wyrównywano i ~ządaano 

od nowa etanowieks robocze. P,iecowieka b~dowano z ż~żli, epoiwem 

był namuł, gdyż w pobliż~ brakowało gliny. 

Nie natrafiono na go~owe wyroby, a tylko na pozostałości 

ok~ć i narzędzi pomocnic.zych, przetart·e ogniwa łańc~ohów, zawia

sy, specjalną kłódkQ do pętania koni celem zabezpiecz~nia przed . 

uprowadzeniem, naczynia gliniane siwaki, misy·, talerze 1 dzbanki 

z polewą i polerowa.ne, które dat~ją stanowieko starsze od XIII· 

do XV w. Grobla została wybudowana w dr~iej połowie . XIV wiek~. 

Wcześniej zasięg kuźnicy · był nieoo . większy. Budowa grobli 

i przelewu wyniszczyła do calca wa~etwy k~lt~rowe. Wydaje eię, 

że s~ówkę ~elazna wyzyskiwano oszczędnie, do wytop~ dodawano 

złom , jak aię i obecnie etoa~je. Praca była prowadzona w ramach 

pr~edai~biora~a. którego właścicielem był książę, a pó~niej 

wydano na nie przywileje szlachcie . 

~aratwy wierzchnie, silnie zniszczone b~dową drogi i mosta

mi or::tz d ziałaniami wojennymi, można datować na XVII w., a w 



caęści połQdniowej stano~iaka na XVIII . i XIX w. Do przebadania 

poaoetaje konetrQkoja grobli oraz miejsce rozrQcbQ 1 Qłytkowa

nia młotów, dotychczas nie zlokalizowane. 

ZlOCIRHIEC, pow. Draweko Pomorskie Pracownia Archeologicano

Koneerwatoreka 

w Szczecinie 

Badania. prowadz~ł mgr TadeQez •aw~olski. 

Finansował WKZ w Koszalinie. DrQSi sezon 

badań. Zamek §redniowieczny i nowotytny. 

Celem tegorocznych QZQpełniajęcych badań było slokaliaowa

nie bramy wjazdowej średniowiec~ego zamkQ~ W oparoiQ o przesłan

ki archeologiczno-architektoniczne, QZyskane w wynikQ Qbiegłoro

cznych badań, wyznaczono wykop o wymiarach 2,5 x 4 m QsytQOW&nJ 

przy zewnętrznym licQ zacbodniego skrzydła mQrU, w odległo,ci 

15 m od płd. zach narotnika. 

Ogółem przebadano 17 warstw zalegających nad calcem. Pod 

warstwą II, w płd. części wykopQ, odsłonięto mQr ceglany o szer. 

43 - 45 cm i dłQS• 110 cm. ~Qr z ceglanymi odsadzkami po obQ stro

nach został posadowiony na fundamencie kamiennym. MQr ceglany, 

dostawiony do mQrQ skrzydła w środkowej i zach. czę~oi, został 

zniszczony przez wkop na dnie którego zalegała rara wodocięgowa 

zapewne z XVII lQb XVIII w. 'V następnych waretwach Qchwycono fun

dament kamienny zach. skrzydła oraz wkop do fundamentQ rozszerza

jący się znacznie w płn. części. ~kop przecinał wszystkie waretwJ 

sięgajac do pierwotnego poziomQ próchnicy . Kimienie tworzące fun

dament nie bfłY z~ięzane, zalegał między nimi grQZ. W poziomie 
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spągowym fundamentQ, odkryto układ kamieni interpretowany r~bo

czo jako bruk. W świetle pobieżnej analizy atra~trafii można 

sugerować, że właśnie w tym miejscQ istniała dawniej brama. Pra

wdopodobni e 1 XVI w., w czasie rozbiórki i przebudowy zamku, wy

konano wkop i otwór bramowy wypełniono kamieniam~ . polnymi , a na 

nich posadowiono renesensowe zach. skrzydło zamku. Koncepcję tę 

potwierdzałby bruk kamienny - wjaz~ . a ugruntowałoby j~ ?d~ale

zienie styku fundamentu kamienmgo z ceglanym o~cieżem bramy . _ 

Uzyskano bardzo bogaty materiał ruchomy. Zdecydowaną prze

wagę mają siwaki, a nieliczne eą fragmenty naczyń polewanych 

związanycti z górnymi warstwami i wkopem wodociągowym . Kajatarsza 

warstwy związane z użytkoweniem zamku dostarczyły materiału , 

który roboczo możne datować na drugą po~ow~ XIII w. i początek 

XIV w. 

ZIWIEC m. Pracownia Archeologiczno- Konser

watorska PKZ - Oddział w Krakowie 

Badania prowadził mgr Teofil Dabowaki. Finan

sował WXZ w Krakowie . Pierwszy sezon badań. 

Zamek Aredniowi.eczny i nowożytny . 

Prace wykopaliskowe poprzedzone badaniami historycznymi i 

arohi~ektonicznymi miały na ceiu: odsłonięcie, znanej jeszcze 

ze źródeł XIX-wiecznych; okrągłej gotyckiej baszty; ustalenie 

poziomu dzie_dzinca zamkowego z czasu funkcjonowania budowli w 

okresie późnego średniowiecza i renesansu; uzyskanie dowodów po

twierdzających istnienie wyróżnionych w trakcie badań architekto

nicznych faz rozbQdowy oraz poszukiwanie śladów fosy. 

W pobli?.u północno-zachodniego narożnika obecnej bryły za-

·. 

" 
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mk~ . t~ż pod powierzchnią ziemi natrafiono na okrągłą basztę o 

średnicy wewnętrznej około 4 m. t~~ baszty · uległ znacznem~ zni

szczeni~ w czasie prac ziemnych i b~dowlanych w XIX f XX w. Od-. 
słonięty obiekt i istniejąca baszta czworokątna stanowiły pół

nocną część założenia obronnego w okresie ~redniowiecza i rene-

e ans~ .. 

Pr zy b~dowie baszty okrągłej wykorzystano częściowo f~da

menty. starszej b~dowli, zap~wne baszty /półbaszty?/ o kolietym 

zarysie zewnętrznym i pięciokątnym kształcie lica wewnętrznego . . . 
Podobny obiekt odkryto w czasie badań architektonicznyoho w pod

~temiaoh zachowanej wieży zamkowej łączy je, odsłonięty ne d1 ~~ 

gość kilk~ metrów, m~ k~t;9"nowy •. 

~a obszarze, między m~em · k~tynowym a półnOCD4 elewac~ 

zamk~, na głęboko~ci około 160. cm wystąp~ł br~ kamienny zni~z

czony przee XX-wieczną zab~dowę i wkopy - można sadzić , że s tano

wi on poziom dziedzińca późnogotyckiej b~dowli obronne j ~ 

Wśród nielicznych zAbytków r~chomych przeważa Cta1"6 tfttk• oo-

wożytna . 

D~lsze bad inia b~dą prow~dzone w przyszły~ r oku, 



BIAŁY PRUNIK 

. pow . Krlłków 
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O K R E S 

=======r=::z::=•= 

NOWO~YTNY 

===========~-=~====== 

Pracownia Archeologi czno

Konserwatoraka PKZ 

Oddział w Krakowi e 

Badania prowadziła mgr Czesława Sluearczyk. Finanso

wał XZ w Krakowie. Pierwez.y sezon badań. Dwór nowo

żytny /XV-XX w. / . 

Dwór biskupi jest położony w widłach rzek Prądnika 1 Robot

nej. Celem prac archeologicznych jest odsłonięcie założenia dwo

r u XVI-wiecznego . W związku z tym założono wykopy w re j onie po- . 

łudnjowo-zacbodniego · narożnika istniejącego pbecnie budynku. Pra-. •, . 
oe te przerwano na skutek odkrycia podczas prac budowlanych etar

azych faz b11dowy w obrębie XVIII-wiecznej_ c:>:ficyny . W części :fun

damentowej tej oficyny wykonano wykopy ~ondażowe, w których na 

obecnym etapie badań stwierdzono gotycką fazę osadniczą . 

Proc~ archeologiczne trwają . 

Dł,OTIHCA , pow . Biał-obrzegi patrz średniowiecze 
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CEDYNIA, pow. Chojna patra średniowiecze 

CZERSK, pow. Piaseczno patrz wczesne. średniowiecze 

CZJSTOCHOIA - Stare miasto MQzeum w Częstochowie 

Badania prowadził mgr Włodzimierz Błaezczyk. Pinaneo

wała MRN w Częstochowie. Pierwszy sezon badań. Stano

wieka nowo~ytne i średniowieczne. 

Badania nadzorcze podjęto na ekQtek prowadzonych' prac ziem

nych. Po odkryci~ osadnictwa średniowiecznego przystąpiono do prao · 

ratowniczych /maj-listopad/. 

W wynik~ tych prao odełoni~to fragmenty bramy miejskiej i m~

rów miejskich okalających miasto od 1508 - 1660 rok~. letnienie 

m~ów znane było dotychczas wyłącznie z przekazów historycznych 

i ikonografii. Ustalono lokalizację bramy mi~jekiej i fragmentów .. 
m~ów od strony zachodnie'j w pobli~Q kościoła św. Zygmunta. 

Odkryto f~damenty baszty o ~zucie zblitonym do kwadrat~ 

/8 x 8 m/ i, 7 m od niej na północ, b~owli o wymiarach 7 x 8 •• 

P~damenty baszty zachowane były do wysokości 1,50 m a grQb0~6 ich 

wynosiła od 1,80 - 1,00 m. Baszta od strony zacbodniej i północnej 

miała wcięcie stanowiące niewętpliwie · f~tę dla pieszych. Pundamen

ty bQdowli zachowane eę do 1,5 m, ich gruboś6 jest r6tna - 0,80 -

1,00 m. Sciany sę 'le zachowane, często wkomponowywane w f~damen

ty budynków mieszkalnych z XVII ·i XIX w. Zarówno do baszty od po

łQdnia jak 1 do bQdowli przybramnej od zaohod~ przylegają znaczne 
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fragmenty fundamentów murów miejskich. 

' Zaznaczyć nalety. te między murami a odkrytymi budowlami nie 

był o f ug dylatacyjnych. Całość odkry tych elementów arobitektury 

obronne j zbudo~ana była z kami enia wapiennego z zaprawą ~apienną . 

Dalszy przebieg m~ów miejskich s twierdzony został w wykopach za-

. łotonych w kierunku południowym i północnym. Odkryte fundamenty 

soetały zakonse~owane i uczytelnione w ~icy i chodniku poprzez 

ich nadmurowanie do poziomu asfaltu i płyt chodnikowych. 

Nadzorem archeologicznym objęto również przekop przez Stare 

Mias t o o kierunku wechód-zachód. Uchwycono tu zarysy piwnic . budyn

ków nieistniejących od XVII w. w południowej pierzei Starego Ryn

ku, ora z przebieg parceli zabudowań i ~ic przylegających do Ryn-

ku. 

Ponadto zi.nwentaryzowano profile wykopów Wykonanych wzdłut 

Alei NMP od kościoła św. Zygmunta at do wylotu ~. Swierczewekie

go uzyakujęc cenne materiały o narastaniu poziomów Alei. 

Zlokalizowano także obszar cmentarza przykościelnego a na 

zew04trz miasta - fundamenty kaplicy cmentarnej i dzwonnicy oraz 

odkryto zmasowane w ilości okoł~ 1000 osobników pochówki od XV -

XVII w. Wydobyto tet liozną ceramikę i inne wyroby datowane na 

XIV-XVIII w. 

Badania na Starym Kieści~"będą podjęte w następnych latach. 

DOBCZYCE, pow. Kyślenice 

DOBRA NOWQGARDZKA 

pow. liowos,u-d 

patrz średniowiecze 

patrz średniowiecze 



DZIARNOW, pow. Grójec 

PROMBORG - m. 

GD~SK - Wiałoujście 

GNIEZNO - m. 

GOLUB-DOBRZYł - m. 

GORA - m. 
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patrz okres wpływów rzymekiob 

patrz średniowiecze 

patrz średniowiecze 

patrz wczesne średniowiecze 

patrz średniowiecze 

Konserwator Zabytków Archeo

logicznych we Wrocławiu 

Badania prowadził mgr Tadeusz Kaletyn. Pinaneował 

WKZ we Wrocławiu. Pierwszy sezon badań. Stanowieko 

nowoeytne . 

W związku z robotami ziemnymi na terenie miasta w czasie za

kładania rowów kanalizacyjnych, odkryto ceramikę i kości ludzkie. 

W jednym z wykopów poza obrębem murów miejskich, na ekrzyto

waniu alicy Wiosny Ludów i l Maja natrafiono,jak eię przypuszcza, 

na zniszczony warsztat garncarski. Na przestrzeni 3,5 m w warstwie 

spalenizny, na głębokości od 0,3 do 1,60 m odkryto około 200 frag

mentów garnków, patelni, mis, dzb~nków, po~ek oraz liczne ulam

ki kafli. 
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Materiał ten dat~je się na XVI wiek. 

W wykopach na ul. Wojaka Polekiego pod Bramą Głogowską, rów

niet poza m~ami miejskimi, na głęboko~ci 1-1,20 m odkryto znisz

czone szkielety l~dzkie. Zalegały one pod warstwę osadniczą, da

towanę na XVI w. 

Planowane są ratownicze badania wykopaliskowe. 

GRA.BOI'IEC, pow. Hrubieeeów 

JA.NOIIEC nad Wisq 

pow. Puławy 

patrz 'redniowiecze 

Pracownia Historii Rzemiosł 

i W~twórczo,ci Przemysłowej 

IHKM PAH w Warszawie 

Badania prowadził dr Jerzy Krupp6. Pinansował 

IHKK PAN. Pierwszy sezon badań. Osadnictwo no

wotytne /XVI-XVIII w./, nady osadnictwa z okresu 

~aztecki•&~ ~ wczesne&~ dredniowieeza. 

Prace wykopaliskowe w Janowo~ związane są z kompleksowymi at~

diam1 nad dziejam1 małych miast w Poleoe. Celem prac było rozpo~

nanie i prze,ledzenie metodę archeologiczną zmi~ w ~ładzie prze

strzennym miasta, związek jego rozpl~owania z drogami wodnymi, ~

etalenie charakteru zab~dowy oraz jej zmian, rozpoznanie warstw 

kult~owyoh i okre,lenie ich chronologii. Badania terenowe poprze

dzone zostały et~diami nad jródłami pisanymi i ikonograficznymi. 

z awagl na charakter badań stosowano metodę prac· sondatowych. 

Łącznie założono 3 wykopy /powierzchnia 36m2, k~bat~a przebada

nych warstw kult~owych- 50m3/ rozmieszczone w różnych (punktaoh 
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dawnego miasta. Dwa z nich /1 i 2/ zlokalizowano w zachodniej 

części , w pierzejach północnej i południowej obecnego rynku. Od

słonięto w nich resztki zabudowy zniszczonej w toku II wojny świa

towej , a poniżej nawarstwienia z XVII-XVIII w. Bliższa analiza zna

lezisk, przede wszystkim ceramiki , pozwoli mo~e na przesunięcie 

datowania w wiek XVI. 

Wykop 3 zlokalizowano we wschodniej części miasta, w zachod

niej pierzei pl. Wolności. Wyróżniono tu nawarstwienia z początków 

XVI w. Natrafiono też na piwnicę domu mieszkalnego usytuowanego 

wzdłuż linii utrwalonej w obecnej zabudowie. Spalona, leoz dobrze 

zachowana obudowa piwnicy wskazuje, iż budynek ten zniszczył po-
e 

żar w początkach XVI w. Wydobyto liczne fragmenty ceramiki kuchen-

nej i stołowej, kafli, ułamki naczyń szklanych, liczne gwoj dzie 

z konstrukcji obudowy, skorupki jaj kurzych oraz spalone ziarna 

pszenicy. Ułamki naczyń ceramicznych wykazują dużą zbieżnoś6 z 

wydobytymi w Solcu nad Wisłą. 

W świet1e dotychczasowych wyników badań nale~y przyjąó , iż 

teren ten został zniwelowany po pożarze. W górnych partiach zasy

piska natra~iono na wczesnośredniowieczny kabłączek skroniowy oraz 

fragment naczynia kul tury grobów kloszowych. Tak więc ziemia do 

niwelacji została specjalnie nawieziona. W zalegającej powyże j 

warstwie kulturowej z drugiej połowy XVII w. znaleziono 3 monet y 

Jana Kazimierza /boratynki/ oraz materiał ceramiczny . Nie natrafio

no natomiast na ślady zabudowy. Pojawia się ona na tym mie jecu 

dopiero w XIX lub u schyłku XVIII w. 

Prócz sondaży prowadzono również obserwację wykopów fundamento

wych. Ujawniły one istnienie warstwy kulturowej ze eohyłku pójne-

go średniowiecza lub początku XVI w. w północnej części pl .Wolno

ści oraz w południowej pier-ei rynku. 

Uzyskane wyniki skłaniają do kontynuacji badań, rokując po

myślną realiz~c ję postAwionych przed nimi zadań . 



JiDRZEJOW - m. 

KIELCE - m. 
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~atrz ~redniowiecce 

Pracownia Archeologiczno

Konserwators ka PKZ 

Oddział w Krakowie 

Badania prowadził mgr Teofil Dęboweki . Pinaneował 

WKZ w Kielcach. Drugi sezon badań. Ogród pałacowy . 

Kontynuując badani a XVII-wiecznego zało~enia ogrodowego wy

konano przekroje wzdłu~ osi NS i SW ogrodu. Wykazały one przemie

szanie warstw i dostarczyły minimalnej ilości zabytków, z ictóryob 

najst~rsza - ceramika XVI/XYII w. - znaleziona jeet na wtórnym 

złożu. 

W murze obwodowym ogrodu od etrony północnej odsłonięto etrzel

n~cę, za' obok muru częśó fundamentów XVII-wiecznej pomarańczarni. 

W południowo-zachodnim narotniku ogrodu odkryto fundament XVII

wlecznego budynku gospodarczego i bruk wyznaczający poziom utyt

k.owy . 

Prace wykopaliskowe uzupełniono badaniami geofizycznymi wy

konanymi przez pracowników AGH w Krakowie . 

Badania ogrodu 1 ~órza zamkowego będą kontynuowane w przy

c~ złym roku. 

W Z IOOł.O'KY - Zamek 

J'I'JW. My o zków 

patrz średniowiecze 



KRJ.XOW - m. 

KRASICZYN - Zamek 

pow. Przemy~l 
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patrz wczesne ~redniowiecza 

Muzeum Ziemi Przemyskiej 

w PrzemyUu. 

Badania prowadził mgr Antoni Kunysz przy udziale 

mgra Andrzeja Koperskiego. Edwarda Pude~ko. mgr 

Boteny Pudełko, ,~ int.arch. Józeta Tomasza Prazika. 

Finansował WKZ w Rzeszowie • . Pią ty sezon badań·. Pałao 

nowotytny, ślady osadnictwa z okresu w rwów rzym

skich 1 wczesnośredniowiecza . 

Ogółem wykonano na terenie parku 8 wykopów o numeracji ko

lejnej l XLI,XLII,XL.III,XLIV ,XLV ,XLVI,XLXII, U. VIII , orali 8 wyko

pów w piwnicach baszty rycerskiej i przyl~głych o nr.XLIXoL0 Llo 

LII,LIII,LIV,LV,LVI. 

Celem badań było· wyjaśnienie dalszych elementów architekto

nicznych swiązanych z zamkiem i najblitu.Ym. otoczeniem. Do nf'1-

ciekawszych odkryć nalety zaliczyć odsłonięcie w "'Ykopi~ nr XLVI 

/połotonym w narotniku wschodnio-zachodnim parku przy drodze do 

Birozy/ fundamentów muru baszty okrągłej oraz przylegającego dod 

muru ogrodzenia, nie wykluczone, te spełniającego rolę dodatleowej 

obrony zamku. Wśród zabytków znalezionych w wyniku eksploracji na 

uwagę zasługują fragmenty ceramik~ z okresu wpływów kultury pro

wincjonalno-rzymskiej /III- IV w./ oraz wczesnośredniowieczne /X

XII w./, znalezione~ wykopie nr XLV. Spora ilość zabytków pocho

dzi z wieków od XV-XVIII w. . 
Badania archeologiczno-architektoniczne nad zespołem pałaco-

wym w Krasiczynie zasadniczo zakończono . Wskazanym byłoby w przy-
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eełości metodycene i syetematycene przebadanie osady z okres~ wpły

wów kult~y prowincjonalno-rzymskiej i e weeesnego średniowiecza . 

Okazją do kontyn~cji pod tym kątem badań mogą by6 najblitsze la

ta, w ramach całkowitej konserwacji eespoł~ pałacowego w Krasiczy

nie. 

KROPE. pow. Krasnystaw Pracownie Konserwacji Zabyt

ków Oddział w Lublinie 

Badania prowadził int.arch. Tade~.z Augustynek przy 

~dziale mgr Marii S~pryn~ Pinaneował Wydzid Kul t~y 

WRN w Lublinie . Pierwszy sezon badań . Zamek nowotyt

ny /XVI-XVIII w./. 

Prace archeologiczne prowa~zone na terenie zamk~ jesienią 

b.r. miały za eadanie ~z~pełnienie wyników badań arohitektonicz

nybh. Wykopy /o łącznej pow.ok. 115 m2 i maksym~lnef głębokości 
1,20 m/ załotono przy płn.-wschodnim narotniku zamku, gdzie na 

podetawie od~ ~ywek eondatowych epodziewano eię odkry6 relikty ba

szty wschodniej. Pod warstwą rumosz~ ceglano- kamiennego znajdowa

ła się warstwa plastycznej, brunatnej ziemi. W niektórych partiach 

wykopu widoczne eą warstwy b~dowlane . Odmi enną eyt~ację etratygra-
• 

fic~ną zaobserwowano przy wachodniej ścianie zamk~. gdzie pod gru

zem zawalonej ściany baszty wschodniej zalegały warstwy namulis

kowe fosy. M~y baszty w nienar~szonej postaci . zachowały się je

dynie po stronie wsch. zamk~. Przy ścianie pł., m~ dawnej baszty. 

po jej zniszczeniu wykorzystano podceas ~udowy płn. k~tyny m~u, 

okal~jącego d~ty dziedziniec. Przy tejte ścianie odsłonięto rów

nież fragment zniszczonego m~~ galerii przylegającej do baszty. 

W profil~ jednej ze ścian wykop~ przecinającego poprzecznie fosę 
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zao.beerwowano występowanie ~ewna na głębokości ok. 60-70 cm. 

Podc~ae prao aroheoloei~znych prowadzono jednocześnie nad

zór nad odgr~owywaniem pi~łc płn.-wach. skrzydła zśmk~. 

Wśród materiał~ zabyt~o.ego występującego obficie w wykopie 
l . 

i w gr~ie usllWanym z "piwnt.c·1 jest d~to ceramiki. Znaleziono uła-

mki naczyń wypalanych w atmosferze red~cyjnej, zdobionych dookol

nymi tłobkami i ornamentem w~ńieceń, ułamki naoŻy6 · z polepą, · 
' głównie ciemno~rązowę. we wJiętr~u naczynia delonkawą, zdobioń!ł 

ornamentem .stempelkowym.Częelto ~yetępowała teł" polewa zi.e : ona. . . 
Częś6 naczyń z polewą wykonana jeet z białej gl~i /przypusz

czalnie tzw . ceramika iłteoka/. Są tet p~jedyńcze .~amki naczyń 

kamionkowych 1 fajansowych. Odkryto równie! duto kafli z ornamen

tem etylizowanym ro~linnym. z ornamentem o motywie wianka. konty

nuacyjnym 1 malowane kafle niderlandskie. · Najcz,~ci~j powtarza 

eię glaz~a granatowa, biała, zielona, •ółto~rązowa. B~dzo inte

resujący jeet kafel z herbem Gozdawa. Ponadto ~aleziono wyroby •• 

ezkła /misa ozdobna, małe naczy;Dka/ i przedmioty metalowe /okucia, 

zawiasy. gwo,dzie/. 

Balety zaznao~yó, it lokalizacja tegorącznyoh wykopów ·podyk

towana była przewidywanymi pracami budowlanymi przy rekonetrukoji 

północnej kllEtyny zamk~. W najblitezym sezonie planowane eą bada

nia eonddowe, ~yniki których umotliwię opracowanie szczegółowego 

planu prac badawozych·na lata następne. W 1969 roku kontynuowane 

będą równi et prace pl!'zy płn. -wsch. narośniku zamk~ w niAJzltu z 

odkryciem zagadJCowych konstrukcji dreWnianych • . 

KWIDzn - m. patrz wczesne średniowiecze 



LANCKORONA, po~. Wadowice Pracow~ia Archeologiczno-

Konee~atorska PKZ 

w Krakowie 

Badania pro~adziła mgr Halina Ginter. Finan

sował WKZ w Krakowie. Pie~szy eezon badań. 

Zamek no~otytny, ślady z ókreeQ ~redniowiecza. 

Oddział 

Badania archeologiczne w bieżęcym rokQ · miały .charakter wstęp

ny, pązwoli~y QBtalió program badawGzy na lata następne . 

Wykonano wykop kontrolny ~zdłQt oei wjazdQ do zamkQ, celem 

QOh~ycenia szerokości i głębokości !osy, konstrQkcji wałQ i jego 

wysokości. W ~yniku prac stwierdzono w miejsoQ odkrytym, U ~a~ 

etanowi wypiętrzona natQralnie skała, na szczycie wałQ uch~ycono 

tnady po ewentQ&lnym QmOonieniQ wału, odkryto czwarty filar Qrzę

dzenia mostowego. 

W wypełnieku !osy wyetępQje materiał zabytkowy od XIV do XX 

wiekQ. 

~race archeologiczne będą ·kontynuowane ~ przyszłym rokQ. 

LIPOWIEC, pow. Chrzanów patrz średniowiecze 

LUBOMIA, pow. Wodzieław Slęski patrz wczesne średnio~iecze 

MALBORK - m. patrz ~redniowiecze 
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Pracownia Archeologiozno

Koneerwetoreka PP. PKZ 

Oddział w Warezawie 

Badania prowadził mgr Krzysztof J aniezoweki. 

przy współudziale mgr mgr Krzysztofa Nowiń

ekiego i Dariusza Członkowskiego. Finansował 

WKZ w Warszawie. Pałac nowotytny. Pierwszy 

eezon badań. 

Pałao znajduje się na północ ·od ezoay warezawiekiej. Grani

os parku wytyczają: od zachodu folwark, od północy ead, od wscho

du ulica Kościelna~ od południa ezoea warszawska. Osie parku. 

biegną niemal proatopadle od elewacji bocznej pałacu, w kierunku 

pÓłnocnym. 

Badania archeologi czne metodą wieroeń ręcznych, miały na ce

lu wychwycenie reliktów architektury z okresu przed XIX-to wiecz

ną przebudową. Sugerowano istnienie piwnic, lub podziemnych kory

tarzy pochodzących z okresu budowy, względn:l,e !Starszych. Podejrze

wano bowiem, te pałac mógł by6 posadowiony na dawnej nieznanej 

budowli . Inwenta.ryzacja architektoniczna wykazała pewne anomalie 

budowlane, mogące świadczyó o prawdziwości domysłów . 

Dookoła budynku założono ponad 50 otworów wiertniczych, śre

dnicy 12 , 5 cm, głębokości od 0,5 m do 4 m. Badania wykazały nie

mal j ednolitą stratygrafię terenu. Poziom zalegania calca /piasek 

post glacjalny/ jest zró żnicowany , z uwagi na budowę geologiczną 

stanowiska. Pi:en.otnie była tu rozległa i dośó wysoka wydma. Nad 

calcem widoczna jest war a twa ciemnej wilgotnej ziemi, zawierają

cej drobny gr~zek cegl any , liczne grudki zaprawy wapiennej i nie. 

co fragmentów ceramiki . Charakter materiału zabytkowego pozwala 
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datowa6 warstwę na wiek XVII. zaś jej ekład i struktura sugeruję 

pogetanie w czaeie budowy pałaou. Powyżej zalega warstwa o cha

rakterze 9grodowym, z licznymi szczątkami organicznymi, jałowa 

jeśli idzie o zab~ki ruchome . Możemy ję łęczyó z okreeem zakła

dania i UŻytkowania parku, zaś na obe~arze w bezpo~rednim eęeie

dztwie pałacu, z rozpoczęciem porządkowania terenu ~o zakończeniu 

prac budowlanych. Chronologicznie może eię mieśoió w granicach 

połowy XVII w., do początków XIX w. 

W drugiej 6wierci XIX w. pałac ulega przebudowie /w etylu 

klasycystycznym/. Ma to odzwieoiedlenie w charakterze naettpnej 

waretwy. Zawiera ona gruz ceglany, zaprawę wapienną, węgielki 

drzewne i drobne fragmenty szkła okiennego. Zalega na niej wepó~

ozeena waratwa ogrodowa ze szczątkami organicznymi w etropie, a 

w epęgu z drobnym gruzikiem ceglanym; grudkami maprawy ~apiennej 

1 kawałkami węgla kamiennego . Prawdopodobnie eę tó ·~ady po oeta

tnim remoncie pałacu, który miał miejeoe po II wojnie ~iatowej• 

Dane historyczne zostały potwierdzone badaniami aroheologiol• 

nymi, nie stwierdzono jednak żadnych śladów piwnic 1 preej'6 pod• 

aiemnych na zewnętrz pałacu. Dalezych prac ~ tym terenie nie 

przewiduje się. 

MOGILANY, pow . Kraków Pracownia Aroheolog1oano

Koneerwatoreka PIZ - Oddział 

w Krakowie 

Badania prowadził Jerzy Kozak. linansowała PAN. 

Pierwszy sezon badań. Dwór nowożytny /XVI~xx/ . 
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Dwór w Mogilanach, którego początki przypadają na lata 1561-

1568 połotony jest na równinie na prawo od głównego trakt~ Kraków. 

Zakopane. 

Wykopaliska podjęto w cel~ odszukania pozostało~ci :t~damen

tów najstarszego dwor~, który miał byó syt~owany wzdłut osi sało

tenia ogrodowego. 

Sprawozdanie pisano w obwili, gdy załotone dwa wykopy w po

blitu osi ogrodu dały dotychczas negatywne rez~taty, tj. nie od-' 

ełonięto tadnyoh reliktów architektury, jak równiet nie etwierdeo

no wyetępow.ania warstw k~ tlirowy ch. Byó mo te, następne wykopy sa

łotone w otoczeniu współczesnej przybudówki pozwolę zlokalizowaó 

połotenie dworu załotyciela Spytka Jordana. 

Prace archeologio~e trwaj~. 

MOSOIENICA. pow. Srem Zakład Archeologii Wczesno,rednio

wiecznej Katedry Archeologii Pra

dziejow~j i Wozeeno,redniowiecznej 

UAK w Poznaniu 

Pod nadzorem naukowym doc. dr Jana Zaka badania 

prowadził mgr Jerzy Fogel. Finańeował UAK w Po~ 

znani~. Pierwszy sezon badań. Pałac nowotytny. 

Badaniami o charakterze zwiadowczym zostało objętych kilka 

wzgórz w lesie Czołowo, które wg miejscowej tradycji ustnej i -

pisanej miały kryć ruiny pała o~ Górków. W trakcie badań udało 

s~ę odkryć narotnik ceglano-kamiennych :t~damentów /w sumie 14mb 

, linii :t~damentowej/. P~damenty zachowały ei' na wysokod6 1,65 m, 

ich ezeroko~ó wynosiła 1,2 -1,3 m. Noeiły one wyra•ne ~lady wy

bierania materiał~ b~d~oowego prŻez okoliczną l~dno,ó. Przy 
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odkrywani~ reliktów architektonicznych ~zyskano nieco ceramiki 

naczyniowej, t~dziet sporo ceramiki b~dowlanej. 

Odkryte pozostałości nie stanowią z pe~~o~cię śladów po naj

starszym pałac~ Górków z XV w., jak tego chce mie~ecowa tradycja. 

Obiekt nalety raczej datować na XVI/xyll w •. /w XVIII w. pałac był 

j~t w r~nie/. Być mote kree ietnieni~ b~dowli wyznacza dewasta

cja dokonana przez Brandenb~czyków w połowie XVII w., w trakcie 

wojny polsko szwedzkiej. 

Badania mają byó kontyn~owane w najbliższych latach. 

ODRZYKOB - ZAMEK 

pow. Kroano n/ Wisłoklem 

OSTROROG, pow. Szamotuły 

patrz średniowiecze 

M~ze~ Ziemi 

Szamot~skiej 

Hadania prowadził mgr Jan~sz łopata . Finan

sował WXZ w Poznani~. Czwarty sezon badań. 

Zamek nowotytny . 

Aontynuowano badania rozpoczęte w 1961 r. na wzgórz~ zamk~ 

Ostrorogów. w latach 1961-62 odsłonięto t~ fundamenty zamk~, da

towane na wiek XV. a w .1964 - fosę 1 interee~jęoe materiały za

bytkowe z XVI i XVII w. 

W czasie tegorocznych prac /27.VII - 17.IX/ przebadano po

wierzclmię 1 ara w sąsiedztwie /od płd./ ćwiartki A. 

"'lydobyto głóv-nie materiał zabytkowy z wieków XVI i XVII . Sę 

to frggmenty kafli , poza tym ułamki naczytł ornamentowanych barw-
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n~ polewą oraz nieliczne zabytki metalowe , jak np. żelazny tasak. 

Na wyróżnienie zasługuje całkowicie zachowany kubek z barwnym or

namentem oraz moneta z 1660 r~ datująca warstwę. 

Wydobytó także XV-wieczny dzban z ceramiki stalowoszarej. 

POLANA SMRECZY~SKA WYZNIA- ZAKOPANE 

ppw . i.~owy Targ 

Zak!ad Archeologii 

Sredniowiecznej 

Uniwersytetu łódzkiego 

Badania prowadził mgr Andrzej Nowakowski. 

Finansował Uniwersytet łódzki. Trzec i se

zon badań. Szałasy pasterskie nowożytne. 

~ roku bieżącym kontynuowano badania nad zaginionym osadni

ctwem tatrzanskim oraz procesem niwelacji jego Aladów w krajobra

zie zbliżonym do naturalnego . Tegoroczne badania miały na celu 

odkrycie najstarszych na Polanie Smreczyńekiej sza~asów paster

skich, datowanych przez etnografów na XVII-~VIII w. oraz s twier

dzenie w jakim stopniu działalność arodowleka naturalnego wpłynę

ła na ich proces ntszczenia i zanikania ~ladów. 

Badane s t anowis ko położone jest na terenie ścisłego rezerwa

tu przyrody, w petnocnej partii Polany , tuż przy wlocie drogi je

zdnej prowadzącej z Doliny Ko~cieliskiej. 

Ponieważ na miejscu, gdzie przypuszczano istnienie poezuki- · 

wanych obiektów , nie zachowały się żadne , choćby drobne śl~dy ro

ślinności sinantropijnej , wytyczono 4 rowy sondażowe o wymiarach 

15 x O , ~ m. Już w pierwszym rowie udało się uchv.ycić interesujące 

nas obiekty. 

Po ou slo 1 i~ciu 1 ~s~aleniu wymiarów szałasu okazało się , że 
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~legł on spaleni~. Wypełnieko stanowiła zbita waratwa epalentzny 

złotona z ·gr~dek węgla drzewnego . ~ajwiększa mią~szość nie pr ze

kraczała 2~ cm. W obrębie 1spalenizny nie ~dało eię odkryć żad

nych pozostałości konstr~oji naziemnych. Z materiałów r~chomyoh 

znaleziono jedynie ćwi~k telazny. Przyp~zozalne wymiary ozałae~ 

wynoszą 8 x 12 m. 

Tegoroczne wyn~~i badan eę dość obiec~jęoe , ponieważ niedw~

znacznie dowodzę, że , roślinnośó sinantropijna zanika stos~owo 

szybko i j~z po ok . 250 - 300 latach na"stęp~je zmiana szaty roś

linnej porastającej dawne siedziby l~dzkie . 

PRZEMYSL - m • . patrz średniowiecze 

RADOM - Stare Miasto patrz wczesne średniowiecze 

RAnÓM - Mury obronne patrz ~redniowiecze 

RAWA ~ZO~IEOKA - m. patrz średniowiecze 

RAWA MAZOWIECKA - Zamek patrz ś~edniowiecze 

ROGOW , pow. Krapkowice patrz średniowiecze 

s~oor:.rERz - m. patrz wczesne średniowiecze 



SIERADZ - m. 

STARA WIES, pow . W~grów 

- 400 -

patrz wczesne średniowiecze 

Pracownia Archeologiczno

Konserwatorska PKZ, Oddział 

w Warezawie 

tl adania prowadziła mgr Maria Pikulińeka. 

r' inansował fj arodowy Bank Polski w War sza

wie . Pierwszy sezon badań . Pałao obronny 

nowożytny • ślady osadnictwa z okresu wpay

wów rzymskich i średniowiecza. 

Teren pał acu z wyratnie czytelnymi śladami fortyfikacji zaj 

muje obszar około 6 ha i położony jest na niewielkim wznies i eniu 

122 m npm. ł'osa i relikty wałów zachowały się od strony poł udni o

wej , wschodniej i północnej . natomiast od zachodu brak 1l adów for. 

t yfikaoji. Dzisiejsza elewacja pałacu to neogotycka dziewiętna

stowieczna przehudowa. Istnieją jednak inwen,t aryzacje obiektu, 

dzięki którym wiek pałacu możemy przesunąć n~ poczętek XVII wieku. 

Badania archeologiczne miały ustalić; 

a/ przebieg foctyfikacji pałacu 

b/ miejsce posadowienia i zarys bramy 

c/ miejsce posadowienia 1 zarys nieistniejęoej oficyny 

d/ ustalenie poziomów dziedztric3 pałacowego. 

~ tym celu założono dzieei~ć wykopów . W wyniku przeprowadzonych 

prac odsłonięto: 

1 . łramę wjazdowę do pałacu .J widocznymi trz·ema fazami prze-

budowy; f aza pieTWsza tO siedemnas towieczny mur kamienny epajeny 
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zaprawą wapienną, drugą fazę z okresu neogotyckiej przebudowJ 

etanowi ceglany mur spa~any glin4, trzecia faza pochodzi ~ po

czątków XX w. Dziewiętnastowieczny mur bramy Qbudowany jest ce

głą i ocementowany, dodatkowo wzmocniony czterema skarpami. Te

ren pod budowę bramy umocniono drewnem. Brama posadowiona jest 

na głębokości - 2,20 m. 

2. Fundament wieży przy wschodnim narożniku pałacu. Wieża 

tworzy w zarysie kwatłrat o bokll równym e. 30 m i zbudowana je.et 

prawie wyłącznie z degieł spajanych zaprawą wapienną. Cegła ma 

wymiary 28 - 29 x 12,5 - 13,5 x 8,5 - 9. Gr11bość ścian witty wy

nosi średnio 1,70 m. Fundament posadowiony jest na głębokości -

2,20 m. Prawdopodo~nie odkryty mur stanowi pozoetałoś6 jednego 

z dwu narożnych pawilonów, o których wzmianka znajduje eię w in

wen tar z u z XVII w i'~ ku. 

3· W trzech punktach odsłonięto odsadzkę fundamentową i po

ehdowienie fundamentu pałacu. Fundament zbudowany jeet z cegły z 

niewielką ilością kamieni spajanych zaprawę wapienną. 

~ . Dotychczśeowe badania nie potwierdziły istniehis dawnych 

f ortyfikacji, to znaczy palisad 1 raweli.nu. 

5· Badania mające na celu odnalezienie oficyny potwierdziły 

relację miejeco~ej ludno~ci o rozebraniu budynku po II wojnie 

światowej. 

6· Uetalo~o poziom dziedzińca XIX-wiecznego na głębokości -
• 

0,50 m, natomiast XVII-wiecżny na głębokości - 0,10 m. Warstwy 

związane z budową pałacu zalegają do głębokości -1,30 m, na tym 

poziomie wyetę~11je waratwa c miąższości 60 om zawierająca cerami

kę z okresu rżtmekiego·. c·alec występuje na głębokości około -

1,90 m. Materiał zabytkowy występujący w wykopach toz ce~amika z 

okresu rzymskiego występująca in situ, ceramika wczesnośrednio

wieczna X-XI w. z warstwy przemieszanej prawdopodobnie przywie-
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zionej do niwelacji terenu, fragmenty ceramiki XIV-XVII w., ka

fle /od renesansowych do dziewi~tnastowiecznych/, fragmenty go

tyckiej dachówki, gliniana fajka , fragmenty płytek okiennych, 

dużo fragmentów przedmiotów szklanych, drobne przedmioty żelu

ne, monetka z epoki Wazów, bardzo dużo ko,ci zwierzęcych . 

Dotychczasowe badania poetawiły przed nami szereg proble

mów, których nie można rozwięzać całkowicie w oparciu o jeden 

sezon badań, dlatego byłoby wskazane kontynuowanie prac wykopa

liekowydh na terenie pałacu w Starej Wsi. 

STARE DRAWSKO - Wyspa Bielawa 

pow. Szczecinek 

STRZELNO, pow. Mogilno 

SZOZECIR - Zamek 

TARNOW - Góra św . Marcina 

patrz okres haleztaeki 

patrz wczesne średniowiecze 

patrz wczesne średniowiecze 

Towarzystwo Opieki nad Za

bytkami miasta Tarnowa 

Badania prowadziła•. JD8r Maria Nowoead-GrylowaJ 

konsultanci naukowi: prof. dr J.E. Dutkiewicz 

i doc. dr A. 2akił konsultant naukowo-techni

czny: mgr inż. w. Gryl /opracował sprawozdanie/. 

Finansowali: WRN w Krakowie, MRN w Tarnowie, 

Komitet Budowy Parku Kultury w Tarno~ie. Szósty 
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sezon badań. Zamek śr~dniowieozny i nowotytny 

/XIV-XVI w./ . oment~zye~o średniowieczne. 

W latao~ 1963-67 odsłonięto relikty zamku wysokiego z XIV

XV wieku znajdujące się pod naeypęm z rok~ 1848 o~az dokonano 

częściowego zabezpieozeniB odkrytyop cłęgó' murowych. 

W latach 1967-68 prace prowadzi się przede wszystkim w obrę

bie piętrowego budynku tzw. arsenału, kurtyny wschodniej 1 baszty 

północno-wschodniej , przy czym odgruzowano w 80% arsenał oraz w 

50% kurtynę . W roku 1968, w związku z zamierzoną lokalizację mu

zeum skansenowekiego na terenie b~zpośrednio przyległym do ruin, 

przeprowadzono dwa wykopy eondatowe od strony północno-wachodniej 

i północnej wzgórzezamkowego , które pozwoliły na określenie rela

cji wschodniej i zachodniej c~ęści zamku wysokiego oraz północno- . 

wachodniej części zamku renesansowego. 

W latach 1963-68 odkryto dwa skarby monet z XVI- XVII wieku 

łącznie 998 sztuk oraz monety pojedyócze z XV- XIX wieku /60 sztuk/. 

Znaleziono równiet duto fragmentów ceramiki zduńskiej i kuchennej, 

szkła 1 przedmiotów żelaznych /gospodarczych i części rynsztunku . 

wojsko~ego z XIV-XVI w.;. 

Zamek wysoki zbudowano na wcześniejszym omentarzysku szkiele

tQ,ym bez wypoaa~enia. 

Badania b~dą prowadzone w sezonie 1969 a od roku 1970 ~oeta-
' 

ną·objęte planęm p~1et~owym. 

WARSZAWA - m. Stołeczny Urząd Konserwatoreki 

m. Warszawy 

Badania prowadził mgr Bogusław Gierlach . 
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Finansował KZ w Warszawie. Zabudowa miejska . 

średniowieczna i nowo~ytna /XIII-XVIII w./. 

Wybrze~e Kościuszkowskie 

Badania ratownicze przeprowadzono w styczniu, lutym i marcu. 

W wykopach wykonanych dla sieci ciepłowniczej natrafiono na ~lady 

osadnictwa z wieków XVII i XVIII. Warstwa kulturowa zalegała tu 

na stosunkowo d~ej głębokości /około 3m/. W znalezionym inwenta

rzu zabytków rucho~ch przewa~ały naczynia obustronnie polewan~ 

charakteryetyczne dla wieków XVII i XVIII, między innymi du~a 1-

lość garnków, dzbanów i mis. Obiektów przestrzennych nie stwier

dzono. 

Wronia II 

Badania ratownicze prowadzono na przełomie roku 1967/68. 

Pod warstwą gru.zu o grubości około 60 cm natrafiono na · ślady 

drobnych fragmeAtów drewna w postaci zbutwiałych wiórów a miejsca

mi równie~ fragmentów desek. Grubość tej warstwy wynosiła około 40 

cm. Natrafiono tu na 3 rury drewniane o średnicy około 35 om. W 

miejecu złączenia zamocowano kołnierz żelazny. 

Jak się wydaje odkryto wareztat ·wykonujęcy rury do wodocią

gów miejskich. 

Na podetawie znalezionego materiału ceramicznego obiekt ten 

można datować na wiek XVII. 

Wronia III 

Pod warstwę ·próchnicy natrafiono na warstwę gruzu współcze~

nego o grubo~ci około 20 om. Niżej zalegała warstwa kulturowa, w 

której natrafiono na dobrze zachowane konstrukcje drewniane oraz 
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_materiał zabytko~y w postaci ceramiki którą można datowa6 na .wie

ki XVII-XVIII. 

Znalezione konstrukcje drewniane są prawdopodobnie pozosta

łościami istniejących tu browarów . 

Browarna 

Badania ratownicze rozpoczęto w lipcu i trwają do chwili o

becnej. Początkow w części zachodniej wykopu natrafiono na frag

menty zabudowy z okresu XVI wieku. Następnie w części wschodniej 

wykopu natrafiono na warstwę kulturową z licznie wyatępujęcym. ma

teriałem ceramicznym z wieków XVII-XVIII, f ragmentami szkła, koś

ci zwierzęcych i tkanin. Poniżej, przegrodzone dwiema warstwami 

osadowymi o pochodzeniu prawdopodobnie powodziowym, natrafiono na 

dwa poziomy faszynowania stanowięcego, jak się wydaje, moazc!':enie 

dawnej drogi. Układ stratygraficzny wskazuje na możliwośp wiąz~~ 

nia tej drogi z okresem średniowiecznym: 

Marienaztadt 

Badania ratownicze, bezpośrednio obok warezawakiego przyoz~ł

ka mostu Sląsko-Dąbrowskiego , przeprowadzono w miesiącach letnich, 

W wykopach ciepłowniczych natrafi qnQ na wars~ę ~pltąt~ł o 

stosunkowo dużej grubości . 

W wykopie położonym bezpośrednio obok mostu natrafiono na śla

dy .dwu drewnianych budynków. Występująca tv ceramika reprezentowa

na jest przez garnki o wylewie uformowanym w kształcie półwałka, 

barwy siwej , charakterystyćzne dla schyłku ~leku XIII. 

W noł'ęczeniu z dokonanymi w tym re jonie odkryciami z przed · 

k i1 \~u Ja ty o podobnej chronologii , wydaje się. że mamy tu do czy

m. en i a z osadą śred.niowieczną . 
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Gr~:ybowska 

W sierpniu i wrześniu prze~rowadzono prace ratownicze w wy-

kopie budowlanym. '·' o~ę~oi zacbodnie j wykopu w profilu, odsłonię

ta została atudnie dr~wnians z wieków XVII-XVIII. W bezpo~rednim 

otoczeniu stwierdzono bardzo licznie ~ystępujęoy materiał cerami

osny z tego okresu. 

W części wschodniej wykopu natrafiono na warstwę kulturOW$, 

której chronologię mo~na zamknąó między wiekami XIV-XVI • 

Kuranów 

• 

Badania prowadził mgr Jacek Strupiecbowski przy 

pomocy z. Radzikowekiej i D. i B. Wachowskich. 

W ramach archeologicznych prac ratowniczych przeprowadzono . 

badania na trzech stanowiskach. Miały one obarakter nadzorów na

ukowych pOł$czonych z wykonaniem dokumentac~i. Pozytywne rezulta

ty osiągnięto na stanowiekach "ul. Marchlewekiego" i "ul. Marob-

lewekiego 111"· 

Obserwacje naukowe prowadzono na terenie wykopów ziemnych 

/elektrociepłowniczych/. Eksploracja wykopów dostarczyła znacznej 

ilości materiałów zabytkowych, głównie ceramiki. Na etan. "ul. Ma

rchlewskiego 111" znaleziono ciekawe relikty szklane /XVIII-wiecz

ne butelki/, dużo muszli małży, ni'eliczne metale orae skórę. Ma

teriał zabytkowy wydobywano z hałd ziemi wyrzucanej w trakcie ko

pania wykopu, oraz z waretw tworzących jego układ stratygraficzny. 

W warstwach tych zanotowano występowanie drobnych kawałków drewna, 

pni drzewnych i , kory. ZnaleziOD$ ceramikę datowano na XVII-XVIII w. 

Starsze materiały znaleziono jedynie na stanowieku "ul. Maroble

wekiego 111". Istnienie osadnictwa w tych okresach na terenie Mu

ranowa ma potwierdzenie w licznych źródłach historycznych . 
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Wł,CHOCK - 0,p~C.t•o 0.0. C,stel'sdw 

pow. Iłża 

Wim~uszYcE. pow. Bochnia 

patrz średniowiecze 

Pracownia Archeologiczno

Konserwa torska PKZ - Oddział 

w Krakowie 

Badania prowadził mgr Jerzy Kozak. Finansował 

WKZ w Krakowie . Pierwszy sezon badań. Dwór 

obronny nowożytny. 

Renesansowy dwór obronny w Wieruszyce ch położony jest na pół

nocno- wschodnim skraju plateau wzgórza opadającego stromo ku wscho

dowi. Przeprowadzone badania wykopaliskowe koncentrowały się wokół 

południowej partii dworu. pochodzącej z 15'1 r . W trakc i e badań od

słonięto ko"• pl eks czterech równoległych do siebie murów fundamento

wych. z któ~ch dwa zewnętrzne można łączyć z założeniem sprzed 

15 ~ 1 r. Odkryte fundamenty murów wewnątrz tego założelt:ia można in

~e:pretować jako przybudówkę współczesną pochodzącą z 1531 r. lub 

kresu późniejszego. 

Obecnie w wyniku bAdań archeologicznych można ustalić trzy 

f •~v rozbudowy dworu; 

I f aza - przełom XV/XVI w. 

I I f aza - 1531 r. 

ll [ f a za -druga połowa XVI w. 

~bytkx wyst~pują głównie w bliskim sąsiedztwie murów. na uwagę 

z9<3ługo~ niewielka moneta z połowy XVII w. • cybuch fajki z XVIII w. 

ora~ p i onek s zklany. 

Pr6ce ar cheologiczne będą kontynuowane w następnym roku. 



WISLICA, pow. B~sko 

WYGNANKI, pow. Łosice 

ZAMOSO - m. 
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patrz średniowiecze 

patrz średniowiecze 

Katedra Historii Architekt~y 

Polskiej Folitechniki Krakow

skiej 

Badania prowadzili prof. Wiktor aia, doc. Wła

dysław Grabeki i mgr Irena K~tyłoweka. Finan

sowała Folitechnika Krakowska. Pierwszy sezon 

badań. Akademia Zamojskich /XVI w./. 

Badania prowadzono na dziedzińcu Akademii Zamojskich. 

Podczae batlań arobitektonicznych stwierdzono rótnice w ukła

dzie i budowie piwnic południowej 1·częśoi Akademii w stosunku do 

pozoetałych części b~dynk~. W wykopach załotonych w tej części bu

dynku odkryto r~ezt~i, wiążącego się z XVI-wieczną Akademię, wąs

kiego mur~ okalajęcego dziedziniec 1 fragmenty bruku ceglanego -

XVI-wiecznego poziom~ utytkowego. 

ZBOJNA, pow. Kolno patrz średniowiecze 

ZŁOOIENIEO, pow. Draweko Pomorskie patrz średniowiecze 



- 409 -

~lEC - m. patrz średniowiecze 

• 
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BADANIA. S P E C J .1 L H E 

BUSKO - powiat 

P!BCZOW - powiat 

Zakład Badań Polekiego Sredniowie

oaa UniwereytetQ Warszawskiego i 

Politechniki Warszawskiej 

Badania terenowe prowadziła mgr Maria Weber 

Kozińska, badania laboratoryjne doo. dr. B. 

Penkala i mgr. E. Odrzywolska-Bieniek. Pi

naneował Zakład Badań Polskiego Sredniowie

oaa u.w. i Ll{. Sa6ety .. eezon badań. 

J 

W ramach badań nad pochodzeniem materiałów kamiennych sto

sowanych w bQdowlach wczesnego 'redniowieoza kontynuowano praoe 

nad pochodzeniem kamienia w murach fundamentowych zespołu pala

tialnego w Wi,lioy. Identyfikacja wapieni występujących w zabyt

kach prowadzona był~ metodą, badań szlifów mikroskopowych oraz 

metodę badań mikrofaunistyoznych. 

Na podetawie powiązania wyników zupełnie odmiennych metod 

pracy jut obecnie zarysowuje się obraz organizacji dostaw mate

riałów kamiennych dla kolejno wznoszonych budowli na terenie Wi

'lioy w okresie .wczesnego 'redniowiecza. 

Równocześnie rozpoczęto prace nad dok~entacją kilku ko,oio

łów gotyckich Zl.ajdujących się na terenie ziemi wUlickiej. 

Przygotowuje się równie~ ilustrowany zdjęciami mikrofauny 

katalog wapieni występujących w pa~ie Wójczo-Pińczowekim. 



Sł UPIA NOWA, pow . hodzentyn 

/uóry Swi~tokrzyakie/ 
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Badania doawiadczalne nad v.ytopem ~elRza 

h:.uzeu.m Archeologiczne "' Krakowie /dr Kazimierz Bielenin l 

wspólnie z Zeapo>em Historii Polaki ej Techniki Hutniczej Zak>adu 

Historii l'auki i Techniki PAN przeprowadziło 5 doświadczalnych 

wytopów żelaza w piecach typu - kotlinka ~więtokrzyaka - w Sł upi 

Nowej. W roku bieżącym podwyższono wysokość azybti pieoów do 70 om. 

Oprócz tego w jednym z pieców , w którym wysokość szybu podwyższo

no do 100 cm, przeprowadzono wytop na dmuch nAturalny. Dwa z prze

prowadzonych wytopów włączono do specjalnej imprezy mającej na ce

lu popularyzację wiedzy pt . Dymarki 68. Imprezę organizowały Kie

l eckie PTTK i Redakcja Słowa Ludu. 

Ut'tTERPULLENDORF - Burgenland 

/Austria/ 

Badania nad hutnictwem żelaza terenów Burgenland 

Muzeum Archeologiczne w Krakowie /dr Kazimierz Bieleltill l 

·wspólnie z Landesmuaeum w Eisenatadt kontynuowało badania nad 

starożytnym hutnictwem żelaza terenów Burgenlad. Zakończono bada

nia na s t anowieku Unterpullendorf 2, gdzie w roku 1967 odkr yto ko .. 

pu! O'ł·Y pi ec hutniczy typu cel ty c kiego oraz przeprowadzono badania 

na atanewteku lJuterpullendorf-Sportpllłtz , gdzie odkryto 3 ataro

t y tne piece hutnicze wl'ludowane w .3cian~ jamy warszta tu hutniczego. 
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S P R O S T O W A N I A 

PALENTY, pow . PrQBZków Pańetwowe MQzeum Archeologiczne 

w Warezawie 

Sprawozdanie z badań wstępnych stanowieka 

hQtniczego / 1967/x/ 

Stanowieko hQtnicze w Falentach pod Warszawą /powiat Pia

eeczno/ było badane w dniach 23 . X. - 4.XI . t967 r. pod kierownictwem 

dr Aliny Kietlińekiej z f~dQezów Pańetwowego MQZeum Archeologicz

nego w Warszawie. Były to badania wstępne na 9bezarze 25 m2• Sta

nowisko w talentach zostało odkryte przypadkowo w czasie robót 

ziemnych na terenie InetytQtQ Melioracji i Użytków Zielonych. 

Pierwsze bad~ia ratownicze przeprowadził konserwator zabytków 

archeologicznych woj . warszawakiego mgr Stefan Woyda, stwierdza

jąc istnienie piecowisk wzdłuż rowQ o dłQgości 80 m. Teren , na 

którym występowały piecowiska obejmQje parę hektarów. Stanowieko 

można datować na okres późnolateńeki. 

Na zbadanym odcinkQ pod waratwą współczesnego grQZ~ występo

wała ciemnoszara ziemia do głębokości ok. 1 m. Odkryto ogółem 7 

dymarek , z których 3 zabrano w całości do Pańatwowego Muzum Arche

ologicznego, dwie zbadano częściowo, gdyż tkwiły w 6cianach wyko

pu, dwie zaś - dość zniszczone - zbadano całkowicie. Pod klocami 

ŻQżla /często rozbitego/ o wysokości ok. 40 cm znajdowały płytkie 

-----------------------------
x/ patrz: wstęp do Informatora 



~amy z wyra~nę zawarto,ci4 węgla. W żużlu a także w jedne~ z 3am 

znaleziono fragmenty ceramiki pó~nolateńekiej. Na powierzchni 

pieoa ' zachowały eię szczątki przepalonej glin$. 

Poza kośćmi znaleziono tu wyłącznie fragmenty ceramiki. Bli

tej powierzchni sporadycznie występowały fragmenty wczeeno~red

niowieczne. W c.ałym wykopie znajdowano fragmenty ceramiki pójno

lateńskiej z pogrubionymi i facetcwanymi krawędziami, chropowaco

nej i znacznie rzadziej - gładkiej jasnej i czernionej. 

XONIN - /badania 1967/ 

Sprawozdanie zamieszczone w Informatorze Archeologicznym 

1967 r. na str. 16'• 164 powinno byó uzupełnione następującymi 

informacjami: 

Prace wykopaliskowe. zostały przeprowadzone w lipcu 1967 r. 

przez Ekspedycję Wykopaliskową Zakładu Archeologii ~fielkopoleki 

i Poworza IHKM PAN w Poznaniu ze środków specjalnych na zlecenie 

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Koninie pod kierownictwem 

d.r K. Dąbrowskiego. Tekst jak wyżej znaletó się winień na str. 

16' Informatora po wierszu 3 od góry. 

Na str. 164, po wierszu 12 od góry, nalety umieścić zdanie 

uzupełniające: 

. - Badania w rejonie kościoła św . Bartłomieja odełoniły jedy

nie nikłe ślady osadnictwa z XIII/XIV w. 

SANDOMIERZ - Irakówka /badania 1967 l 

W Informatorze Archeologicznym 1967 r. badania prowadzone 
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przez dr Jerzego Wielowiejekiego w Sandomierzu-Krakdwce zostały 

podane dwukrotnie /str. 42 n. i 266/, przy czym drugi komunikat 

na etr. 266. o mylnej treści, eporządzono i zamieszczono bez wie

dzy kierownika badań. 
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U Z U P E Ł N I E H I A 

Redakoja zamieszcza tu dwa sprawozdania omyłkowo opuszczone · 

w tekstach z poszczególnych okresów. Za to niedopatrzenie prze

praszamy Autorów sprawozdań i Czytelników Informatora. 

JEZIORA MAZURSKIE 

- obszary południowe 

Konserwator Zabytków Archeolo

gicznych w Olsztynie 

Badania prowadził dr Jerzy Głosik . Finansowa~ 

WKZ w Olsztynie. Pierwszy sezon badań. Stano

wiska powierzchniowe od okresu neolitu po cza

sy nowożytne. 

Badania powierzchniowe i weryfikacyjne /9 - 21.IX./ stano

wiły pierwszy etap archeologicznych prac w krainie Wielkich Jezior 

Mazurskich. Konce~trowały się głównie na wolnych od zalesienia 

partiach przybrzeżnych jeziora Sniardwy i okolicznych mnlejezyoh 

jezior /np. jez. Orzysz/. Administracyjnie s~ to tereny central ne 

powiatu piskiego i przylegajęce w rejonie jazlora Sniardwy, zi emie 

powiatu mrągowakiego /woj . olsztynskie/, jak td ~siadujące obsza,. 

ry pow. Ełk, w woj. białostockim . 

Pozostałości osadnictwa starożytnego stwierdzone zostały w 

następujących miejscowościach: 

1 • Dybowo, pow. ~1rągowo 

!'la terenie Stacji Uprawy Roślin znaleziono luine znaleziska 
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cerami~i średniowiecznej. 

2. Grzegorze, pow. Pisz 

Na polu blisko szkoły, przy szosie w kierunku Orzysza, 

stwierdzono występowanie luźnych znalezisk ceramiki wczesnośred

niowiecznej 1 póiniejszej. 

3· Jagodne, pow. Pisz 

Na polu sołtysa z Jagodnego, stwierdzono nikłe ślady osad

niatwa wczesnośredniowiecznego /fragmenty ceramiki/. 
l 

4. Kończewo, pow. Pisz 

Obok starego cmentarza /około 15 m na wschód/ w lesie, wi

doczne zagłębienia terenowe i regularne doły /szare półziemianki 

w profilu/. Nie stwierdzono jednak występowania materiałów zabyt

kowych. Podobno w okresie panującej epidemii zarazy w pocz~tkaoh 

XVIII wieku, bytowała tu miejscowa ludność okolicznych wsi . 

Drugim punktem jest cmentarzysko szkieletowe /?/, odkryte 

podczas ostatniej wojny przez tliemców, na kulminacji wzniesienia 

w lesie, przy· budowie drogi z Wejsun do Koóczewa . 

5· Kumielsk, pow. Pisz 

Na polu, blisko szosy z Kumielaka do Białej Piskiej, natra

fiono na ślady osadnictwa neolitycznego /skorupy kultury pucharów 

lejkowatych/. 

6· Leśniczówka Lipnik, pow. Pisz 

Cmentarzysko ciałopalne z okresu rzymskiego II/III wiek, 

odkryte zostało w roku 1961, na oddziale 14-tym, w Nadleanic~łie 

Pisz , Leśnictwie Lipnik, przez leśniczego Józefa Howorko , przy 

sadzeniu drzewek. Badania systematyczne stanowiska nie były pro

wadzone, Obecnie na terenie siedmioletniego lasku sosnowego, zna-

leziono kilka fragmentów ceramiki "rzymskiej". Cmentarzysko poło

żone jest na niewielkim wzniesięniu około 7b0 m na południe od 

jeziora Sniardwy i na południowy zachód od wioski Niedźwiedzi Róg. 
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7. Niedźwiedzie, pow. Pisz 

Stanowieko I - osada z wczesnej epoki ~el.ęz~ 1 wyrótniona na 

płasko opadającym tarasie nadzalewowym ku grobli:' ' wśród osuezo-
' 

nych łąk. blisko drogi w kierunku Pieza. 
l 

Stanowieko II - osada z wczesnego średniowiecza, połotona na 

wyso~im lewym brzegu Piey. w obrębie pola Anny Młynarczyk. 

Du~e skupisko ceramiki z XII - XIII w. /m.in~ fragmenty na

czyń toczonych na ' kole/, wystąpiło również w rzece, przy podmywa

niu brzegów Piey przez wodę. W miejecu tym Pisa płynie dutym za

kolem. 

9. Nowe Guty, pow. Pisz 

Pojedyńcze znaleziska ceramiczne, m.in. skorupa wczesnośred

niowieczna. Obok szkoły znajduje się ''kamienne . koło", przypusz

czalnie zabytkowe ża.rno. 

9. Okartowo, pow. Pisz 

Na polu Juliana ~ydka z Okartowa, za torami kolejowymi blisko 

ez:toły w kierunku południowo-zachodnim od jeziora, liczne skupiska 

ceramiki mieszanej, głównie nowożytnej. Najbardziej interesujące 

znalezisko przedstawia luźno znaleziony oryginalny mały wiór - nóż 

krzemienny, precyzyjnie załuskany na krawędziach, z surowca miej

scowego narzutowego tzn. bałtyckiego. Zabytek krzemienny pocho.dzi 

z końca mezolitu. 

10. Ostrów, pow. Ełk 

Stanowisko I - osada z wczesnego okresu żelaza, położona na 

stoku n i skiego tarasu, niemal na poziomie bagie~ych łąk. blisko 
•. 

północnego brzegu jeziora Orzyez /w mie jscu największego zawę~e

·nia jeziora w kierunku Skomack ·nie~kich/. Pola PGR-u "Ostrów''• 

Stanowieko II - osada z wczesnego okresu żelaza /również 

pozostałości osadnictwa z okresów późniejszyc~/. położona nisko 
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na skłonie wzniesienia. otoczonego z dwóch stron bagiennymi łą

kami , przez które przepływa bezimienny strumyk. Stanowisko znaj

duje się na wysokości mostu odległego o około 250 m na zachód, 

po północnej stronie jeziora Orzysz . Przez most przebiega droga 

ze Skomacka Wielkiego do PGR-u "Ostrów" . 

Stanowieko III - wzniesienie, na mapach oznaczone jako 

"grodzisko" .- 147, poło~one około 0 1 5 km na północny ·zachód od 

głównych zabudowań PGR-u "Ostrów". 

Na rozoranych skłonach "grodziska'' /od strony PGR- u/, 

znajduje się na powierzchni ceramikę średniowieczną i n9wo~ytną. 

11~ Orzysz - okolice; pow~ Pisz 

Stanowieko I - neolit , niewielkie obozowisko ludności kultu

ry tzw . ceramiki dołkowo-grzebykowej, wyró~nione na jednej z roz

wianych wydm piaszczystych pod okolicznym lasem,- między jeziorem 

Sajno a torami kolejowymi prowadzącymi do stacji Orzysz. 

Poza tym w pobliżu stacji kolejowej występują na polach 1 

nieu~ytkach pr~y torach liczne odpadki krzemienne m.in. znalezio

no du~y fragment ~uły kr~emiennej z kredowego surowca narzu~owego 

tzw . bałtyckiego . 

12. Skomack Wielki, pow. Ełk 

Slady osadnictwa etarotytnego stwierdzone zostały na zboczu 

wzniesienia, nisko przy północnym brzegu jeziora Orzysz . Luźne 

fragmenty ceramiki z różnych okresów , głównie wczesnośredniowiecz

nych. 

1J Skomacku Wielkim znajduje się duża góra , zwana "grodzis

kiem'' • Spotyka się tu fragmenty ceramiki średniowiecznej i nowo

tytnej . 

13 . Suchy Róg , pow. Pisz 

Stanowisko I - rozległa osada /na przestrzeni około 200m/ , 

''mies zana " kulturowo, z przewagą elementów z wczesnego żelaza, 
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połotona niako ~ podnóta ro•ległego wzgórza more~~wego, na skło~ 

nie otoczonym podmokłymi łękami, nad poł~dniowym b~zegiem jeziora 

T~ch11n. Pola ~prawne PGR-~ ~·s~chy Róg 11 • 

' Stanowieko II - osada, z w.ozesnej epoki telaz'~ /poza tym po-

jedyńoze fragmenty ceramiki z okres~ lateńskiego i wczesnośred

niowiecznego ja td pótniejeze/, połotona na tym samym wzgórzu 

co stan. · I, ale na jego przeciwległym skłonie, nisko na poziomie 

podmokłych łęk. Rozorana zie~a wykaz~je czarne zabarwienie /po

zostałoś6 po warstwie k~tUrowej/. 

14. Szozechy Wielkie, pow. Pisz 

Luśne znaleziska ceramiczne i odpadki krzemienne, ek~piska 

węgli drzewnych, na pol~ Władysława Dembowskiego, około 400 m od 

wsi, przy drodze ze Szczech 1i'Tielkioh do Zdorów, w pobliżu lasku. 

Pozostałości osadnictwa z wczesnej epoki żelaza jak też pótniej

sze łą.cznie z nowożytnymi. 

1~. Szeroki Ostrów, pow. Pisz 

Stanowieko I - znajd~je się na terenie żwirowni, położonej 

przy grobli, na wyspie /Szeroki Ostrów/ jeziora aniardwy. Liczne 

fragmen~ ceramiki zebrane z odkrywek /w profilach/. pochodzą z 

wczesnej epoki żelaza i w mniejszym eto P,ni~ wczesnośredniowieczne. 

Z miejepa tego wybierany jest piasek ze twirem. 

W północnej części wyspy znajduje się reg~arne /zarys pro

etoką.tny/ wzniesienie zwane przez miejscową ludność "k.tlr hanem". 

Przypuszczalnie jest to pozostałoś6 po krzyżackim gródku strażni

czym. W różnych punktach wyspy spotyka się ceramikę z tego ~kresu. 

16. Wejsuny, pow. Pisz 

Ki erownik miejscowej szkoły E~geniusz Bielawski; zapalony 

miłośnik najdawniejązej przeszłości regionu, przekazał szereg 

informacji o znaleziskach starożytnych, m.in. w miejscowości~ch 

Kończewo i Lipnik. 
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W zagrodzie obok piekarni w Wejsunach znajduje się kamień 

tarnowy /spód żarna używany do karmienia drobiu/ - przypuszczal

nie wczesnośredniowieczny. 

Poza tym odnotowaó należy sł'up kamienny tzw. "babę · kamien

ną" z imitacją twarzy ludzkiej, stojący przy drodze z Wejeun do 

Pisza , ok. 1,5 km od Szkoły. 

17. Wigryny. pow .• Mrągowo 

~tsfowie~o I - skupiska osadnicze· z wczesnego okresu epoki 

żelaza i późniejsze, na polu Józefa Szmigiela, przy cmentarzu, 

obok drogi bitej prowadz~cej z·Wigryn do szosy Ukta- Ruciane -

Nida. 

Pozostałości osadnictwa w Wigrynach występują na obszarze 

suchej kępy, plisko jeziora o tej same'j nazwie, wśród ·zabagnio

nych łąk. 

18. Zdory~ pow . Pisz 

Stanowisko I - duże skupisko osadnicze wielokulturowe, głów

nie ceramika 'z pierwszy~h więków naszej ery, na polu Mikołaja 

Zejdka, około 70 - 80 m, na lewo od drogi, ze Zdorów na Szeroki 

Ostrów. 

Stanowieko II - przypuszczalnie cmentarzysko "lateńsko

rzymskie" wyróżnione na polu sołtysa, przy drodze prowadzącej ze 

Zdorów do Szerokiego Ostrowia. Chodzi tu .o dwa skupiska kamieni ..... 

/w znacznym oddaleniu od siebie/, z kt~ych jedno ma kształt 

regularnego owalu o promieniu 3 - 4m,· tzw. "płaszcz kamienny". 

Na zakończenie przeglądu powyższych badań powierzchniowych, 
.. 

wspomnieó należy o ąennych informacjach, pozyskanych od miejsco-

wej ludności / b:azurów/ na temat odkryć starożytnych w tej okolicy. 

Najciekawsze dane otrzymano o cmentarzysku ciałopalnym z 

okresu "rzymskiego" w MOJTYNACH pod Pieckami, w.pow. Mrągowskim, 

l 
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badanym systematycznie przed sześćdziesięciu laty przez prof .• 

Peiz~ra z Królewca. 

Sł ~PlA KAPITULNA 

pow . L< uwicz 
• 

Konserwator Zabytków 

Archeologicznych w Poznaniu 

Badania p~owadziła mgr Emilia Ki bl-Byczko . 

Finansował WKZ w Poznaniu. Drugi sezon ba

den . Cmentarzysko z okresu halsztackiagp. 

W duiach od 15. VII do 16.VIII. prowadzono badania r atownicze 

nA terenie cmentarzyska ciałopalnego kul tury łużyckiej w Słupii 

kapitulnej. Objęto badaniami powierzchnię 400m2 , odsłaniając 

dal Rze 24 groby. Wśród nich wyróżnić można ~ grobów popielnico

wych z warstwą kamieni , 1 1 grobów pop1elnioowyoh bez obstawy ka

mi enne j , 5 grobów bezpopielnicowych. Pozostałe groby uległy zni

s zczeniu przez prace ziemne , tak że pozostały z niob tylko ułamki 

11loczyti i kości l uino rozrzuoon.vcb. 

"/ et~pna analiza materiału ceramicznego i · nielicznych przed

miotów b rązowych i żelaznych , nie zmieniła chronologii cmenta

r zys ka ustalonej już na pod etawie pierwszych wyników uzyeAanych 

z bnd~1 ubiegł orocznych na okres Halletat C /tj. 650 - 500 p.n. e./ . 

~a szczególne podkreślenie zasługuje niezwykl e wysoki poziom 

techniczny wy konania cienko 1cienne j ceramiki odkrytej w grobach , 

przeważnie czernionej i malowanej . reprezentujacej wielką rozma

ito ść form i bogactwo ornamentyki. 

~ roku bieżącym zakoriczono całkowice badania wykopal iskowe 

na cmen t arzysku. Obserwacje terenowe przekonały nas bo~iem . że 

przebadano cały obszar cmentArzyska , poważnie niestety zniszczo-
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nego przed rozpoczęciem prao wykopaliskowych. 

Uzyskany materiał zabytkowy pozwala na stwierdzenie, te 

omawiane cmentarzysko jest reprezentatywne dla obrz~dku pogrze

bowego ludności kultury łutyckiej z pocz~tk6w epoki telaza. osia

dłej na obszarze południowej Wielkopolski. 
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I NDEKS MIEJSCOWOSer 

Zyieszozooe dąpe: adeJsco•ośd .. powia t .. . o.krea /oz.nae~~ 
11 terę/.. okraSi dodatkowe l ()znaczone l l terami w na.wias.ie/. 

Qznaezaaie ok.ref6w: 
p- okres paleolit~. • - okraa mBZQlitu, n - okres neQlit~ .. 
b - epoka brąz~. b - okres balsztaeki 1 l - ok.raa lateóak.i, 
n - ()kres wpQwów n)mskieh, Wił - wczesna lfredniowieoze, 

ś - ~radniowiecze, nż - okres nowo~tQJ. 

Ipne skrót»: I • - pow1at 1 pt. - patra, ba.d.sp. -badania 
s,pecJalne. 

Barycz , P• Kraków., n / r z, wś/ 
Dędziszyn, p. Gdańsk, b /h/ 
Biała Stara, P• Płóck , we 
Blałogórze, P• Zgorzelec, we 
Biały Prądnik , p . Kraków, nt 
Bielice, p . Niemodlin , b /h/ 
Bielice, p. Niemodlin, st.,,4, rz 
Bieniewo, p . Pruszków , n 
Bieńlto• toe , p. Racibórz, n /b/ 
Biskupin, p. Znin, wś /b.h/ 
Błotnica, p. Białobrzegi , ś /p, m, nt/ · 
Błotnica Strzelecka, p. Strzelce Opol . b 
Bnin /okolice/ p . Srem. b /h, rz, w~. ś/ 
Bnin, p. Srem, wś /h/ 
Bogdan · . P• Braniewo , we /h, e/ 
Bojanów , p. Racibórz, b 
Bołesławtce, P• Bolesławiec, ś 

Boleszczyn, p . Turek, wś 
Borki , p. Opole, rz 
Byskorzystewko , p . Znin, l 

Budowo, wś, pt: By tów - powia t 
Busko - powiat , bad.ep. 
Bydgoszcz - Brdyujście, p. Bydgoszcz, l 
B~tów - powiat, wś /ś/ 

l 

27 
61 

210 
211 

38, 
62 

155 
29 

30 
2 14 
327 

/wś/ · 97 
63 

216 
218 

63 
328 
219 

157 
137 

4 10 

138 
220 
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Całowanie, p. Otwock, p, m /n, b/ 
Ceoele, p. Siemiatyoze, rz /1/ 
Cedynia, p. Chojna, ś /h, rz, wś/ 
Cedynia, p. Chojna, et.2, 9, 14, 

Chałupki, p. Ząbkowioe Sl . ś 

Ohlebnia, p. Grodzisk Maz., wś 

Chełm Lubelski, e 
Ohełmica Duta, p. Włocławek, b /n/ 
Chodenioa, P• Bochnia, n /b, h?, rz/ 
Chodlik, p. Opole Lub., we 
Chronów Kolonia, p.Szydłowieo, p, m, 

pt: Góry Swiętokrzyekie 
Chroetowa, p. Bochnia, e 
Ciecierzyn, p. Kluczbork, l 
Oieowo, wś, pt: Sławno-powiat 
Czamaninek, p. Radziejów Kuj., n 
Czaple Szlacheckie, P• Łosice, we /?/ 
Czarna Wielka, p. Siemiatycze, we 

Czarnocin, p. Łódś, rz 
Czernikowice, p. Złotoryja, b 

7 
158 
330 

221 

333 
64 
31 

222 

334 
140 

32 
223 
224 

160 

66 
Czarek, P• Piaeeozno, et. 1,2,3, we /nt/ 225 
Ozerek, P• ~iasec~o, et. 4, we /e, nt/ 227 
Częstochowa - Stare Miasto, nt 384 
Czołomyje, P• Siedlec, we 229 

Darłowo-Darłówko, we, pt: Sławno-powiat 
Darłowo-Zamek, wś /? /, pt: Sławno-powiat 

Debrzączka, P• Kielce, jask."Raj", p 
Dębska Kutnia, p. Opole, rz 
Długomiłowice, p. Kotle, b 
Dobozyce, p. Myślenice, e /nt/ 
Dobieezewo Słupskie, we, pt: Słupek-powiat 

11 
161 

66 
335 

Dobra Nowogardzka, P• Nowogard e /nt/ 336 
Dobropole, P• Kamień Pom., we /rz, h/ 230 
Drochlin p: V'łoezozowa, rz /h/? l, wś/ 162 

pt ;et: aędrzejów - powiat 

Dybowo, p. Mrągowo, wś, pt: Jez.Mazurekie 

Dziarnów , p.Grójeo, rz /nt/ 163 
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Dziedzice , P• Myślibórz , wś 231 
D7ierzątnia , p . Płońsk , rz / 1, ~ś/ 164 
Dz lącicły, p. Łosice, w:§ 233 

Palenty, p. Pruszków, l , pt tet : spr ost. 141 

Fr ombork, P• Braniewo, ś /nt/ 337 

Gałątnia Mała , wś , ptl Bytów - powiat 
Gd8ńsk-Wisłoujśoie , ś /nt/ 340 
Gdów, p. ~yślenioe, rz /n/ 165 
Gier ozanka- dorzeoze , n / b/ 

pt l Sandomi erska Wytyna 

Glini JJ.Y , p. Wołów , b 67 
Głę~inów, P• Nysa , r z 167 
Gniezno , wś /nt/ 234 
Godawy, p . Znin, 1- /wś/ 142 
Gojśó , p . Pajęczno, p 12 
Gcluo-Dobrzyń , ś /wś , nt/ 342 
Gołczewo, wś, ptł Bytów- powiat 
Gołkowice-Piaski , p. Kluczbork, h /?/ 101 

~s tkowioe , P• Oława , b 68 
1z e tynin - "Dybanka ••, wś /?l 236 
Goetynin - "Łysa Góra", wś /ś/ 237 
Góra, nż 386 
Góra z,,yoięstwa , P• Strzegom, wś 237 
G~ry Swiętokrzyskie - płn.etok, p , m /n, b/ 13 
Grebowleo . P• Hrubieszów , ś /n , wś, nt/ 344 
Grodzisko , p . Ol kusz, n /b , h, l/ 33 
Gródek , p . Sokołów Podl . , wś /ś/ 238 
Gr uozno, p . Swieoi e, wś 240 
Grzegorza, p . Pisz, wś . ś , ptł 

Guzów , P• Szydłowieo , p , m, pt: 

Gzin , p . Chełmno , h /1/ , 

Jez.Mazurski e 
Góry Swiętokrzyskie 

102 

9or odysko , P• Chełm Lub., wś /ś/ 242 
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Iłża , p. Starachowice, p, m, 
Inowrocław, b / n , h/ 
Inowrocław-powiat, wś /rz/ 
Inowrocław-Szymborze, rz 
Iwanowice, p. Miechów, n /b/ 

pt: Góry Swiętokrzyekie 

69 
243 
168 
34 

Jabłończ Wielki, P• Bytów, WŚ 
J aoewo, p . Inowrocław , rz 
J adowniki, p. Brzesko, wś 
Jagodne, P• Pisz, wś , p t: Jez • .MazQrekie 
Jakei ce, p . Inowrocław , h /b, l. wś. M 
J akeice , p. Miechów, n, pt: Szreniswa- dorzecze 
J amno, wś /?/ , pt: Bytów- powiat 
Janiezewo, p. Tczew, wś 
Janowiec n/Wisłą, p. PQławy, nt /h ,wś/ 

Jarnice, p . Węgrów, l /wś/ 

Jaskinia Ciemna, p, pt: Ojców 
J aek.had MoeQrem Starym, DQża , n, pts Grodzieko 
Jask . Raj, p , pts Debrzączka 
J aek . Tune1 Wie1ki, p, ptc Sąepów 
J awor y , wft /?/, pt: Bytów- powi at 
Jaworze, p. Wąbrzeźno, rz 
J aworzno, b /h/ 
Jeleńcz, P• Bytów , h 
J eziora MazQrekie, m, n, b, h , 1 , rz, we, ś , 

pt: QZQp. 

Jędrzejów, ś /nż/ 

Jędrzejów -powiat, m /n, rz , wś/ 

Kao~nos, p. Malbork, n /l . wś/ 
Kaezowo, p . Milicz, wś /rz, ś/ 

Kazimi erz Pom. , p . Koszalin, b /h, wś/ 

nż 

244 
169 
246 

103 

247 
387 
143 

171 
71 

106 

415 
345 

14 

36 
249 

73 
Kielce, nż 389 
Kietlów , p . Góra Sl. , rz 172 

Kietrz , p. GłQbozyce , st. 1, b / rz/ 74 
Kietrz, p. Głubo~oe, et.11. rz 173· 

Klementowice , p . Puławy, n 37 
Kleezewo , p. PQłtuek , rz /b, l, wś/ 174 
Kłopotów . p . Lubin Legnicki, h /rz, wś/ 107 

·. 
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Kobyln1k1, p. Busko-Zdrój, rz /h/?/ , ś/ 175 
Kołoząb , p • .Płońsk, rz /1/ 177 
Konin, pt: sprost. 
Kończewo , P• Pisz, nt, pt: Jez. Mazurskie 
Kopaliny, P• Bochnia, n, pt: Chodenice 
Kopan~ec, we, pt: Sławno-powiat 
Kopań, we, pt: Sławno-powiat 
Kozia Góra, p. Wyrzysk, rz 108 
Kozi&głowy-Zamek , P• Myszków , 9 /nż/ 346 
Ko:Hice , P• Zgorzelec , we 251 
Kraków , we /nt/ 252 
Kraków - ul. Spadzista, p 15 
Kraków- Zakrzówek, we /m, n , b, rz/ 255 
Kras i czyn, P• Prze~śl , nż /rz, wat 390 
Kręg , 9 , pt: Sławno-powiat 
Krupe, P• Kraenyetaw, nt 391 
Kruszwi ca, p. Inowrocław , we /h/ 256 
Krzanowice, p. Opole, rz 178 
K:..·zyków, p . Nucysłów , rz 179 
Krzymosze - "Grodzisk" , p . Siedlce, 9 /?/ 348 
.Ks iątek, p • .Kłodzko, h /rz/ 109 
Kulik , p. Chełm Lub., n 38 
Kuła.kowice , p. Hrubieszów , n 39 
Kumlels , P• Pisz, n, pt: Jez. ~azurskie 
Kunice, p. Legnica, h 110 
Kunowo , p . Stargard, l 14 5 
Kwaczała-Spalona, p. Ohrzanów , h 111 
.Kwidzyn, ś /nż/ 349 

Lanckorona , P• Wadowice, nż /ś/ 

Lelów , p. Włoezczowa , rz /we/ , pt : 
Leeko - stadion aportowy, rz 
Lewiczyn, p. Grójec, wś 
Libiszów , p. Parczew , b /?/, /n/ 
Limanowa - powiat, wś /b, rz , ś/ 

393 
Jędrzejów-powiat 

180 
257 
76 

258 
Lipna ~ola, p. Miechów, b , rz , pt: Szreniawa- dorzecze 
Lipnik-Leśniczówka, p. Piez, rz, pt : Jez.llazttrekie 
Llpowlec , p. Chrzanów , ś /b, nż/ 350 • 
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Lipsko- powiat, p, m, pt: Góry Swiętokrzyskie 
Lubleszewo, p. Gryfioe, rz /1/ 182 
Lublin, wś 260 
Lublin-Zamek, wś /n/ 262 
Lubomia, P• Wodzieław Sl., wś /n~/ 263 
Luta, p. Wło~awa, m 16 

Łagdw, p. Opatów, 8 351 
Łaknarz, p. Brzeziny, rz /b/ 185 
Łazy, p. Bochnia, n, pt: Chodenica 
Łętowo, 8, pt: Sławno-powiat 
Łężkow1ce, p. Bochnia, rz /n,l/ 186 
Łubowo-Kolonia, P• Szczecinek, h 113 
Łysa Góra, p. Bonzentyn, wś /rz/ 265 

Machów, p. Tar~obrzeg, b /h, rz/ 77 
Majdan Zahorodyńek1, p. Chełm Lub., b /n/, pta Siedliezcze 
Malbork, 8 /nż/ 352 
Malesowizna, p. Suwałki, m /n ?/ 
Karcinkowi~e, p. Nowy Sącz, we /n, b/ 
Maezkowice , p. Nowy Sącz, h /1/ . 
Matłak, p. Suwałki, ~ /n, rz/ 
Męcin, b/?/, pt: Limanowa- powiat 

17 
266 
116 
18 

Mierzyn-Grobla, p. Piotrków Tryb., rz 188 
Międzylesie, p. Bystrzyca Kłodzka, 8 353 
Milicz, 8 353 
Mińsk Maz., nż 394 
Mionów, P• Opole, rz 189 
Miszewo Strzałkowskie, P• Płook, we 267 
Mogilany, p. Kraków, nż 395 
Mojtyny, p. Kręgów, rz, pts Jez. Mazurskie 
Mokra, p. Prudnik, n /rz/ 40 
.Mościenica, P• Srem, nż 396 
.Muniaozkowice~ p. Proezowice, n, ptz Szreniawa-dorzecze 
Myśliborzyoe, P• Brzeg, we 268 

Niani-Gwinea, 8 
Nieborowa, P• Chełm Lub., m 

• 
355 
19 
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Ni eo i eoz . p . Sokołów Podl . , b /h , ś/ 

Niedanowo, p. Nidzica, l /rz / 
Niedary , p . Trzebnica , n 

78 
146 

4'1 

42 Ni odtwiedt , p. Mi echów , n 
Nied, wiedz i e , P• Pisz , h , wś , ś , 

Niemi~a. wś, pt: Sławno-powiat 

Niewiadoma , p. Sokołów Podl. , wś 

pt: Jez . Mazurs kie 

/b/ 269 
pt też : Ni eciecz 

Niewiarowo , >i • Mo.ńki, wś 270 
Nowa Hut a - Kościeln1ki-Cło , n /b . h, rz/ 4' 
Nowa Huta - Mogiła. n /b/ 44 
Nowa Wie8 , P• Zn in. h 1 18 

Nowae /Bułgaria/ , rz 190 
Nowe Guty , p. Pisz , wś , pt: Jez. Mazurs kie 
Nowe Mias t o , p. Rawa Maz. , l /rz/ 147 

Nożyno , wś, pts Bytów - powia t 

Obojna-Zaoeie, p . Tarnobrzeg , h /?/ 119 
Obora , p . Lubl in , h 120 

Oborniki Sl., p. Trzebnica, b /h/ 79 
Obrowo, p. Tuc hola, wś 272 

Odry , p . Chojnice , rz 192 

Odrzyko.ń-Zamck , p . Krosno n/Wiełokiem , ś /nż/ 356 
Ojców, p. Olkusz. jaek. Ciemna . p /n/ 

Oknlew, p. Wieluń , b 

21 

80 

Okar towo , p . Pi~ z , m, nż , pt: Je z .~azurekie 

Opatkowice , p. Pr~ezowice , r z , pt: Szr eniewa- dorzecze 

Opul e-Oetrówek . wś 27 ' 
Orłów, p. Miechów . n , pt : ~zreniawa~dorzecze 

Orońsko , p. Szydłowiec , p, m, pt : Góry Swiętokrzyekie 

Or~yez-okolice , p . Pisz , n, pt: Jez. Mazurski e 

Oeetno , p . Góra , n /?/ /b, h. l . rz/ 46 
Osinki , p . ~uwałki , rz /1 , wś/ 19' 
0Atror óg , p . Szamotuły, nż 397 
Ostrowiec , w ś , pt : Sławno-powiat 

Ostróda , ś 
Ostrów, p . Ełk , h , pt : Jez . ~azurekie 

OtRl~żke , p . Grójec , r z /ś/ 

Ożarów, p . Opatów, n /b/ 

358 

195 
47 
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Pajewo-Szwelice, p. Ciechanów, l /rz/ 148 

Parohowo, wś, pt: Bytów-powiat 
Parski, P• Gru.dziądz, h 121 

Pawłowice, p. Namysłów, rz /h ?l 197 
Pęczniew-Pól.lco, p. Poddębioe, b 82 

Pińozów- ~owiat, bad.ep., pt: Bu.eko-powiat 
Piotrkowice Wielkie, p. Proezowioe , rz, pt: Szreniewa dorzecze 
Pławniowice, P• Gliwi~e. h /8/ 122 

Pobiel, p. Góra Sl.~ m 
Podkomorzyoe, we, pt: Bytów-powiat 
Podole Małe, we, pt: Słu.psk-powiat 

22 

Podwieek, p. Chełmno, et.2, l 123 
Podwieek, P• Chełmno, et. 8, h /n, l, we/ 149 
Podzamoze, P• Kwidzyń, we /h, l, 8/ 275 
Polana Smreczyńeka Wytnia, p. Nowy Targ, nż 398 
Polanowice, p. Inowrocław, l /b, h, rz, w'/ 150. 
Polanów, we, pt: Sławno-powiat 
Polany, p. Radom, wś /h,l, rz/ 277 
Polany-Kolonie, p. Radom, p, m, pt: Góry Swiętokrr-yskie 
Potęgowo, we, pt: Słu.pek-powiat 

Prędocin, p. Starachowice, p, m, pt: Góry Swiętokrzyekie 
Przemyśl, we 278 
Przemyśl, ś /b, wś, nż/ 360 
Przewodów, p. Hru.bieszów , wś /8/ 279 
Przystawy, wś /?/ , pt: Sławno-powiat 
Przywóz, p. Wieluń, rz 199 
Psary, p. Góra, rz 198 
Ptkanów, p . Opatów, n, pt: Sandomierska Wyżyna 

Raciąż , p. Sierpc, wś 280 
Rac ibórz - lae "Obora", wś /n/ 
Racice, p. Inowrocław, rz /n/ 
Radłowice, p. Oława, h /rz, wś/ 
Radom - Grodzisko 'Tiotrówka", wś /ś/ 
Radom - Jeżowa Wola, n /b/ 
Radom - Mury obronne , ś /nż/ 

Radom - Stare Miasto, wś /e . nż/ 
Radom - WQ~iki , b /n/ 
Radom - powiat, p, m, pt : Góry Swiętokrzyekie 

281 
200 

125 
283 

48 

361 
284 

8 4 



Radzikowo, p . Płońsk, wa 
Radzynia. p . Syców, ś 
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Rakowies Wlk., p. Lwówek Sl . , h 

Rawa Maz., ś, nż 
Rawa Ma~.- Zamek , ś /nż/ 

Rękoraj, p. Piotrków Tryb., we 
Rogów, p . Krapkowice , ś /nż/ 

Rokity , ś /?/ . pt; Bytów-powiat 
Ruże, p . Golub-Dobrzyń , rz 
Rybna, p. Brzeg, h /rz/ 
Rzeszów, wś /n/ 
Rzuoów, p. Przysucha, wś 

Sandomierska Wyżyna, n /b/ 
Sandomierz, wś /n , ś , nż/ 
Sandomierz-Krakówka, pt : eprost. 

285 
362 
126 

363 
364 
285 
365 

201 
127 
286 
287 

49 
288 

Sarnaki, p . Łosice, rz 202 
Sarnowo, p. Wlo łuwek. , n 50 

Sąepów, p. Olkusz , p /n/ 23 
Schronisko nad Jaek.Hiedoetccpną. p , m, pt; Sęspów 
Schronisko pod Tunelem Wielkim. p, pt: Sęepów 

Siedliezcze, p. Chełm Lub., b 
Siemiechów, p. ł.ask, h /1, rz/ 

86 
128 

Sieradz , wś /ś, nż/ 28q 
Skiwy Duże , p . Siem1atycze , wś 290 
Skomack Wlk., p. Ełk, wś, ś, nż, pt: Jez . Mnzurekie 

Skronie, p . Kołobrzeg , b 87 

Sławno-powiat, wś, ś 

Sławsko-powiat , wś 

Słupia Nowa , p . Bodzentyn. rz 
Słupia Nowa , p. Bodzentyn, bad. sp . 
Słupia kapitulna , p. Rawicz, b, uzup. 

Słupek - powiat, wś 
Sobieri łuanasterzeo, p . Leeko , ś /wś/ 
Stara ~ieś, p. ~ęgrów, nż /rz , wś/ 

291 

203 
411 
421 
292 
367 
400 

Starachowice - powiat , p, m, pt ; Góry Swiętokrzyskie 
Stare borne, p . Koszalin , wś 294 
3taTe Drawsko - wyspa Bielawa, p . Szczecinek h 

/m ? , ś, nż/ 129 
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Stary Kraków, wś, pta Sławno-powiat 
Stawy, P• Jędrzejów, w' 295 
Stoczki, p. Pajęozno, p 24 
Stodoły, P• ppat6w, n, pta Sandomieraka Wytyna 
Strąomo, P• Wałom, w' 296 
Strzelno, p. Mogilno, wś /nt/ 299 
Styrmen, okr. Ruee - Bułgaria, w' • 300 
Suohy Róg, p. Piez, h, pta ~ez. Mazurskie 
SWisztow, pta Novae 
Szozaworyt, ~· Busko, wś /m, n, b/ 
Szozechy Wlk., P• Pisz, h, pta Jez. Mazurskie 

;'102 

Szczecin - Zamek, wś /h, 8, nt/ 303 
Szczecinek - powiat, wś 307 
Szczecinek - Swiątki, p. Szozeoinek, •' 
Szozekooiny, p. Wloezozowa, m /?J pta J'drze36w-powiat 
Szozepanowioe, p. Mieoh6w, pta S~reniawa-dorzeose 
Szeroki Ostrów, P• Pisz, h, wś, pta Jez. Mazurskie 
Szreniawa-dorzeoze, n /b, rz/ 52 
Szydłowiec - powiat, p, m, pta Góry 8więtokrzyek1e 
Szyk, 8 /?/, pta Limanowa-powiat 

. 
$wiątlrlki., P• Wrooław, "' /1, rz/ 
Swiecino, P• PQok, 8 
Swielubie, p. Kołobrzeg, wś 
Swięok StrumianJ, P• Wysokie Kaz., wś 

Tarnów - Góra św. Marcina, nt /ś/ 
Teresin, P• Bydgoszcz, h /1/ 

.,08 
369 
309 
310 

402 
131 

Tomaszów, p. Szydłowieo, p, -m, pta Góry Swiętokrzyekie 
Tomioe, p. ~ziertondów, n /b, wś/ 53 
Trepoza, p. Sanok, wś 311 
Trójozyoe, P• Przemy,l, h /rz/ · 132 
TrQpianka. P• Ł6d,, rz 205 
Tryńoza. p. Przeworsk, h /rz/ 134 
Trześń - -Podworne", p. Tarnobrzeg, n /b,h,wś/ 55 
Turkowioe, p. Hrubieez6w, b 88 
Turwienieo, p. Chojna, 8 369 
Tychowo, wś, ptł Sławno - powiat 
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T,ylice , p. ? ,or7elec , wś 312 

Tlnichowo , wś , pt: ~ytóv: - powiat 

Unterpullendorf, ~urgenland - Austria, bad.sp . 411 

Wal im, p. łosice , f /?l 310 
'Yarcimino , wś , p t: Słup6k - powiat 
Wars zawa, nż ;.r, l 403 
'Varszewa - "'rnojowo r.óra , ś 371 
Warszawa - ?.erzeń , l 152 
Wąchock - 0pactwo C0 Cyntersów, p. Iłża, ś /nż/ 372 
Wejeuny, p. Pisz, wś, p·~ : ,Tez . r.razurskie 

Wę~ry , p. Sz,um , wd 313 
Wiatowice, p. Bochnie , n 57 
Widoradz , p . Wie luń, wś /ś/ 314 
Wieliczka, p . Kraków , l /rz, wi / 153 

Wieliczka , p . Kraków , ś /rz/ 373 
Wieliczka , p. Kraków , st.2, ś 375 
Wieruszyce , p. Bochnia , nż 407 
i'/ierzbica , p . Szydłowiec , p , m, ot: Góry 
Wietrzno-Renia, p. trosno , rz 

Świętokrzyskie 

206 
Hietrzycho ice , p. Koło, n 
'•Vi ';ryny , p. Mrą::;owo , h, pt : Jez.t'azurskie 
',Viflica, p . 'luako, ś /nż/,pt . też:bad.ap.Buako-

'.Vizne , p. Łomża , wś 

Wizów, p. 'Bolesławieć , h 

Włodki , p. Sokołów Podl. , wś 

powiat 

'/lłoszc?.owa-powiat, p, m, p t : ,Jędrze'jów - powiat 

58 

376 
316 

135 
318 

Wo .jnowice, p . r:łubczyce , n 59 
Wola Worowska, p . Grójec, rz 207 
Wolica , n, pt; JędrzejÓ\V - powiat 
Wołów - Piotroniowice, p. Wołów , b jh, wś/ 89 

Wójcice, p . Grodków , p /w~/ 
~róblin , p . Opole, b /h/ 

'.'/rzetnica , "'~, p t : Sławno - p owi a t 

25 
91 

Wygnanki , p . Łosice, wś /?l 320 
Wyżyna Sandomierska , pt: Sandomierska Wyżyna 
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Zamoś6 1 nż 408 
Zarzęcin DQty, p. Opoczno, b 93 
Zawada, P• Opole, wś 320 
Zawonia, p. Trzebnica, wś 322 
Zbójna, p. Kolno, ś /nt/ 378 
Zbrojewsko, p. XłobQok, b 92 
Zdory, p. Piez, rz /?/, pts Jez. MazQr&kie 
Zgierz, rz /wś/ 208 
Złooienieo, p. Drawsko Pom., ś /nt/ 380 

~erniki Górne, p. BQeko, b /n/ 
~dowo, p. Sławno, wś 

~wie o, ś /nU 

l 7? 

94 
325 
381 

Zakl.Gra:t. "!amka", Zakl. Nr 1, W-n.. Z811l. nr 642. P-?6. 
Bakl. 400 egs. 


