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~Od redakcji 
Przedstawiając trzeci "Informator archeologiczny" chcemy 

podzielić się z autorami sprawozdań i czytelnikami kilkoma 

istotnymi uwagami. Informator 1969 objął w sumie 310 etanowi~k 

stacjonarnych, w tym 9 ' poza granicami Poleki, prowadzonych w 

o~tatnim sezonie. Po raz pierwszy ukazują się w nim informacje 

dotycząc·e b~dań ekspedycji kierowanych przez prof. dr Kazimie

rza Mic~ałę;~skiego. Za nadesłanie ich redakcja serdecznie dzię

kuje, gdyż dzięki temu Informator objął cało~ć polekich prac 

archeologicznych, choć nie znaczy to, że wszystkie. Jak co ro

ku bowiem znalazły się . instytucje. "które nie dołączyły się do 

wspólnego wysiłku po zakończeniu badań. Są to Dział Archeolo

giczny Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu i Komisja Archeolo

giczna PAN w Krakowie /j~ drugi sezon z rzędu/. Natomiast uzu

pełnien.ia za sezon 1968 nadesłały - Muzeum Archeologiczne w 

Poznaniu i Konserwator Zabytków Archeologicznych w Zielonej Gó-

rze. 

Odnośnie formy · nadsyłanych sprawozdań należy stwierdzić, 

ż.e w większym niż poprze'dnio stopniu były on.e ujęte zwię~le i 

syntety~znie, natomiast w dalszym ciągu wiele do życzenia ~rzed

stawia strona językowa tekstów i choć pośpiech utrudnia w tym 

wypadku pracę, to jednak prosilibyśmy o zwrócenie na ten prob

lem szczególnej uwagi. 

W czasie redagpwania niniejszego Informatora wynikło też 

wiele spraw merytorycznych. Nadesłano bowiem tym razem dużą 

ilość sprawozdań z badań penetracyjnych oraz wiele informacji 

o interwencjach konserwatorskich, często zakończonych negatyw

nym wyniki.em. Te p:.erwsze badania złaczyliśmy w dziale 'Badania 
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penetrac~jne, , drugie m~sieli~my pominą6~ Pierwszy daiał chcie

libyśmy w ogóle zlikw1dowa6 w przyszłym rok~. Badania penetra

cyjne czy awiadowoae przeprowadzane są co rok~ we wszystkich 

o'rodkaoh. Informacja o nich. aby była potytaczna winna zawie

ra6 przynajmniej opis połotenis każdego obiekt~. Y e~ie nale-. 
śałoby podwoi6 1lo~6 stron Informatora, aby przedstawi6 wszyst-

kie, a kolei publikowanie tylko niektórych jest nielojalne wo

beo . pozostałych zainteresowanych. Podobna eyt~acja dotyczy in

terwencji konserwatorskich~ Każdy dział ~zęd~ konserwatora 

mógłby co roku nadeeła6 setki takich informacji. Będą one bra

ne pod uwagę jedynie wtedy · jeżeli na odkrytym stanowieku zało

żono wykop i przeprowadzono stacjonarne badania ratownicze. 

Na koniec redakoja pragnie podziękowa6 wezystki•• którzy 

nadesłali w terminie sprawozdania. ~atwiajęc jej pracę oraa 

instytucjom, które jak co rok~ przyczyniły się do ukazania In

formatpra, a więc Ministerstw~ X~tury i Sztuki - Zarządowi 

Mużeów i Ochrony Zaby~kówo Instytutowi Historii Kultury Mate

rialnej PAB i Polskie~u Towarzystwu Archeologicznemu. 
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Paleolit i mezoli . 
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B.ARTK01f • 
ra Sląsk~ Katedra Archeologii 

Uniwereytet11 lfrooławekiegn · 

Badania prowadsił agr Zbigniew Bagnieweki 

przy wapółpraoy et11dentów archeologii Uni

wereytetll lfrooł~wekiego. Pierwesy sezon ba-

dań. Stanowieka wydmowe. s okree11 mezolit11. 

Stanowieko połotone jest około 150 m na poł11dnie od lllioy 

wiejakiej biegD4oej wzdłllż linii weohód-zaohód, na dlltej wydmie 

wałowej, 11syt11owanej na tarasie nadzalewowym Baryozy. 

· Wykop 1/69. o łącznej powierzchni 87 m2, został zało!ony na 

poł11dniowym etok11 wał11 wydmowego, w odległo,oi 7 m od krawędsi 

starorzecza Baryozy. 1f wykopie, poziom iluwialny zachowany był je

.dynie fragmentarycznie /w niewielkich zagłębieniach-kieszeniach/. 

Materiał spoczywał w llkładzie bezkrzemienioowym, z wyjątkiem 

znacznego zagęszczenia w obrębie obiektu ~kreślonego jako półsie

mianka. 

Ogółem znaleziono· około 7680 okazów, w tym 160 rdzeni /łące

nie z fragmentami/ oraz 277 narzędzi. 

ilościowy 11dział poszczególnych typów narzędzie przedetawiat 

się. w oparci11 o inwentarz polowy, naetęp11jąooa 50 trójkątów, ;o 
tylczaków Stawinoga, 22 półtylc~aków Komornica i innych, 1 trape~ 

29 fragmentów zbrojników, 59 drapaczy, 3 skrobacze, 10 rylców, ' 

obłęczniki, 2 paz11ry, 2 piłki, 31 wiórów i odł11pków mikrołllska

nycb, 1 narzędzie kombinowane óraz 7· fragmentów tł11czków kamien

nych - w tym jeden oały. 

Czytelny zarys obiektll interpretowanego jako półziemianka 

wystąpił na głębokości '5 om. Kształtem zblitony był do nieregll

larnej elipsy o średnicacha 498 1 320 om.' Wypełniska etanowiła 
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ciemnobrunatna, w spęgu czarna, zwarta piaazoiy 
~. gleba, • du

tą ilością rozmytych węgielków drzewnych i termiosn 

·kamieni. Dno obiektu wystąpiło na głębok_ośoi BO om -
rs

obni, nR której ukazał się czytelny Earys. W oen.tralnej ozęśc_ 

półziemianki natrafiono na zwarte, ograniczone przestrzennie, 

skupisko węgielków drzewnych o średnicy 116 cm. 

Do wyrobu narzędzi użyto wyłącznie surowca miejscowego, na

rzutowego. Zeepół _ jest jednolity i czysty kult~owo. Wydaje eię, 

te reprezentuje stars zą fazę przemysłu komorniokiego. 

Przewiduje ei~ h?ntynuację badań w najblitszym sezonie. 

CAŁOWANIE, pow. Otwock Zakład Paleolitu~IBXM 

PAN w Warezawie 

Badania prowadził doo. dr Romuald Schild. 

Finansował IHKM PAN. Siódmy eezon b~dań. 

Stanowieko torfowo-piaskowe Ż okresu pdj

ńego paleolitu i mezolitu1 ślady z okresu 

neolitu i z epoki brązu • . 

Zasadnicze badania wykopaliskowe stanowieka zostały zakod

ozone w sezonie badawczym 1968 r. Podczas tegorocznych prac ogra~ 

niczono się do porządkowania terenu · i do wykonania 7 szurfów geo

logicznych, pozwalających na rekonstrukojf ·morfologii etanowiska 

w poe~czególnych okresach osadniczych. 

,OZELADZ WIELKA, pow. Góra Sląeka 

Stanowieka I i II 

Katedra Archeologii 

Uniwersytetu Wrocławskiego·, 



--- - ---c--- - ---------------

- 11 ~ 

Badania prowaddł mar Zbisniew Basniew ~i\ 1 pr•y 

wep6łpraoy etudent6w .aroheolog11 Uniw~reytetu 

Wrooławekiego /na etan. I - takte prsy wep6ł

praoy dra BoJ.eeława Gintera • Iatedey .A.roh~olo

&11 U.J./. Pinaneował Uniwersytet Wrooławeki. · 

Pierwesy •••on badań. Stanowieka piaskowe eohył

kowopaleolityozne, mezolityczne, • okreeu ha~

eztaokieao i woseenego ~redniowieosa. 

8 t a n o w i e k o I 

Poło!one jest około 500 m na północ od północneao ekraju 

wei, na eilnie zwydmionym i rozwianym tarasie nadzalewowym Ba

ryczy. Odkryte zoetało wioeną 1969 r. wraz z siedmioma innymi 

w obrębie gruntów Czeladzi Wielkiej. 

Wykop I/69 o powiersohni 95m2, zało!opy został prsy pół

nocnej krawędzi taraeu, przylegającej do dawnego sakola B817osy. 

Dostarc~ył łącznie 5606 wyrobów krzemiennych, w tym 98 rdzeni 

całych i fragmentów, 187 narzęd~i 1 fragmentów narzędzi oras 'O 

ryloowo6w. 

Wyroby krzemienne w obrębie wykopu nie miały układu krse

mien.t'cowego. · łf północne ;1 cl'.ę~oi wykopu natrafiono na prawie O!ił• 

kowicie zniszczony, zagłębiony do 95 om od powierzchni. obiekt 

mezolityczny. Był on przecięty przez małą jamę wozeeno~rednio- . 

wieczną oraz grób ciałopalny /ds.ieoięoy/ ku.ltury weohodnio-pomor-
• 

ekiej. 

W zespole narzędzi najliczniej reprezentowane 114 mikrolity- · 

czne zbrojniki, w~ród których zdecydowanie dominuję trójkąty /26 

ut./ oraz tylcz~tki Stawinoga /17 ezt./. Z innych narzędd lios- · 

niej wystąpiły drapacze /1' szt./e skrobacze wielorakie /7 ezt./ 

oraz rylce /5 ezt./ i pazury /' ezt./. 
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Oało'6 1nwentarsa nawiązu~e w dUłJm atopniu do zeepołów 

aobJłkowo-koaorn1ok1ch. Surowiec WJłącsnie ·mie3ecowy, narzutoWJ. 

Prsew1du3e aię kontynuowanie badad. 

8 t a n o w 1 a k o II 

Połotone 3eat około 3500 a na północo-sachód od we1, na BWJ• 

daionya taraale nadt ol ewowrm Barycc.y. 

Wykop 1/69 o powierschni 137 a 2 sałotony zoetał w pobliłu 

kraw,dsi taraeu. Y obr,bie wykopu mat.eriał zabytkowy epoozywał w· 

rosproezeniu do'6 równomiernym, tworsęo jedynie małe ekupienia.• 

Zalesał makeymalnie do słęboko,c1 40 om. Pozicm iluwialny zacho

wany 3edJDie we weohodnie3 cz,,o1 etanowieks /uchwycono wykopem 

Y7kop I/69 doetarozył łęoznie 5231 wyrobów krzemiennych w 

tym 127 rdzeni oałyoh i fragmentów, 210 narzędzi oraz 64 rylcow

ców. Y grupie narz,dsi najlicaniej reprezentowane eą mikrolityes

De zbrojniki /tr6jk4ty 48 &et., tylos~ki Stawinoga 16 ezt., pół

tylczaki 14 ezt., trapezów b~ak/. Z innych narzędzi znaleziono 

do'6 duto drapaczy /18 est./, akrobaczy /8 est./ oraz ~16r6w 1 

odłupków mikrołuekanyob /51 ezt.l. Ba podkre,lenie zasługuje o

beono'6 w inwentarzu 2 małych ciosaków - pierwe~yoh znalezionych 

na terenie Dolneso Slęeka. 

· Obok do'6 jednolitego · zeepołu mezolityc~nego znaleziono 

eohyłkowo-paleolityoany li,oiak mazowszański, rdzeń wiórowy dw~

piętowy i kilka wiórów o pokroju paleolitycznym. Natrafiono rów

niet na małę 3~ę wozeeno,redniowieoznę. 

Przewidu3e ei• kontynaowanie badad w najblitezym czasie. 

BŁI - powiat patrz badania penetracyjne 
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Stanowieko 1 

Zeapół Badaó nad Etnogene&4 

Słowian IBXM PAB w Warasawie 

Badania prowadsił mgr Jan Trzeoiakowski. 

~inansował l~ P~. Pierwszy sezon ba

daó. Stanowieko piaskowe eohyłkowopale

olitycane. 

Dla zagadnienia początków zasiedlania obssaru .Pojezierza 

Mazurakiego szczególne znaczenie aa schyłkowopaleolityczne etan. . . 
Ełk I, odkryte na zacbodniob peryferiach miasta. Lety ono na wy

aoczy,nie /z piasków zwałowych/, nad krawędsię doliny, obecnie 

całkowicie satortionej, łąo&4,oej jes. Ełckie z jez. Szarak. Z po

wierzchni atanowiska zebrano bogaty zespół narzędzi o elementach 

' świderskiche lyngbijskopodobnyoh i ahrensburakich. Próbna eksplo

racja wykopaliakowa wykazała, · te w zachowanej ozę~oi pierwotne~o 

słota zabytków /spąg atarej gleby - przetrwałej saozątkowo w spę

gu współczesnej gleby ornej - i stropowa ozęśó poz-omu 1l~1a1-

nego/ występuje około atu artetakt6w na jednym metrze kwadrato

wym. Odkryto także ślady ogniaka i bardzo liczne. drobne tragmen- · 

ty przepalonych kośoi. Ełk I, jak dotychczas, jest jedynym t~go 

typu stanowiskiem na Pojezierzu Masurekim. nadaj.oym ai, do ba

dań wykopaliskowych i rokującym nadzieje pozyskani~ swartego •••

połu zabytkowego. 

JASKINIA QIEMNA patrz Wierzchowie. pow. Krakdw 

/paleolit 1 mesoli~/ 
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JABIIBIA "KAKUfOIA, paleolit 

LIII, pow. Suleoh6w 

patrs W'ierschowle .. , pow. ICrak6w 

/paleolit 1 m~•ollt/ 

· Zakład Aroheoloc11 

~lelkopolskl 1 Pomorsa 

IBXK PAH w Poznanlu 

Badania prowadsił dr Michał Xobuelewios. 

linansował IBXM PAR. Pierwesy sezon ba

dań. Stanowieko na piaekowo-twirowym ta

rasie ~esiernym,ae starsse~ fazy paleoll

tu sohyłkoweco. 

Stanowi.sko aoetało odkryte i częściowo wyeksplorowane w 

okresie międsywo~ennya prses mie~eooweco badacza-amatora o. Do

brinta. Usyekany inwentars eklasyfikował A. Ruet. Zabytki te sa

slnęły. 
' ' Stanowieko lety na północnym krańcu ~eziora Małe ~lny; 10 a 

na sach6d od rowu łęczęoeso jezioro to z ~ez. Węchabno. W bietę

oya sesonie przeprowadsono badania eondatowe tr~ema krzyt~jęcymi 

się wykopami /oznaczonymi symbolem L I/69, w sumie 20 m1 powie

rzchni/. Uzyskano ponad 100 wyrob6w krzemiennych, w tym: rylce. 

rylozaki, pasur, wi6ry retuszowane, rdzeń składankę, wióry 1 od

padki produkcji krzemieniarakiej. Znaleziono takte podstawkę obu• 

stronną z piaskowca służącą do obróbki krzemieni, noszącą wyra•

ne 'lady utywania. Wszystkie zabytki krzemienne wykonane aą • 

krzemienia kredowego bałtyokiego i pokryte do'ó wyrajnę patynę • 

. Charakterem swym 9kazy te dobrze odpowiadają zaginionya zabytkom 

• badań _ O. Dobrlnta, w'ród których występowały międsy innymi 1 
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jednozadziorce. 'r-· 

-Stanowisko w Linaoh zaliczy6 nalety d'o k~ tury hamburekiej 

datowanej na okree najstarszego Dryas~ • . Jeet to najdalej wye~it~ 

te na wschód stanowieko tej k~tury i zarazem w ogóle najstar••• 

na Hit~·polskim. 

W najblitszym sąsiedztwie etanowiska dokonano wierceń i 

stwierdzono istnienie tortów do·ok. 1,7 m głęboko~ci, potencjal

nie mogących zawiera6 zabytki hamburskie. 

Posiadany obecnie inwentarz, ~zyskany z sondaty, jest jesz

cze ~bogi. Dalsze badania pozwolę na ezerez- jego interpretację. 

LUTA, pow. Włodawa 

Stanowieko 1 

Zakład Paleolit~ IHXM PAR 

w Warezawie 

Badania prowadziła dr Hanna WięckoweKa. 

linansował IHXM PAN. Trzeci sezon badań. 

Stanowieko wydmowe s okres~ mezolit~. 

Prace wykopallekowe trwały od 16.VI do 15.VII.1969 r. Oelea 

ich było dokończenie eksploracji wykopu w kier~k~ północnym .i 

zachodnim i ~yekanie ostatecznego zasięg~ rozległ ego ek~piska 

zabytków. 

Badania objęły obszar 85 m~. Zebrano ok. 12 500 wyrobów 

krzemiennych /w tym ok. '40 rdzeni i narzędz~/ oraz doś6 d~to 

różnej wielko~oi kamieni i drobnych fragmentów ko,oi. W dalazya 

ciąg~ wśród narzędzi przeważają ekrobaoz'e wielorakie i drapaosl, 

głównie odłupkowe, o proporcjach krępych i krótkich or az takie~ 

rylce. ~bcteze ilościowo . w grupie zbrojników ao liczniej re_pre
zentowanych n~letę tylczaki Stawinoga, trójkąty 1 trapesy. 
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Rocmieezoaenie zabytków w poziomie nie uległo zmianie - na

dal eę roaprouone na cał·ym odsłanianym obszarze, tworząc bardao 

~yra'nę koncentrac3ę w p6łnocno-zachodnie3 czę~oi wykopu. Nie 

osiągnięto zatem spodziewanych granic skupiska, które biegnie 
. . 

przea cały wykop wzdłut osi SE-WN. Pae ten wykazu3e 3ednak pewne 
' r6tnice ·w zagęszczeniu krzemieni. Po dokładnej analizie uda się 

- byó mote - wyrótnió w jego obrębie mnie3eze ekupi~nia. 

Po pierwszych dwóch sezonach badad przynależnoś6 kulturowa. 
. . 

stanowieka nie była 3aena: Obiekt doe~arczył, oprócz dominują-

cych elementów cyklu narwiadakiego i mniej licznych - wiśladski~

go, takte okazów o cechach pó:bopalecli tycznych, w niejasnym ukła 

dzie planigra!ioznym. 

·Tegoroczne badania· wykazały, te istnieje możliwośó kulturo

wego usystematyzowania całości inwentar-za. Stwierd~:ono "oczysz

czanie się" materiału w kierunku północno-zachodnim, zanikanie 

Wfrob6w cyklu wiślańskiego i domieszek surowcowych /zwłaszcza z 

krze .ienia św1ec ~eohowskieg0/. Zabytki reprezentuję przede wszy

atkim cykl narwi&iski, jego młodszą fazę. Wykazują jednak typolo

gic0no-a~at~etycz~ odrębno~6 w stosunku do zespołów pokrewnyoh, 

Fakt ten, jak i to_, U Luta jest pierwszym na wschodnich terenach 

kraju dużym stanowiskiem tego cyklu syetematyczn~e . ba~anym, a tak 

że' w_ażna, niewy 3aśniona jeszcze sprawa udziału w tym zespole ele

mentów p6tnopaleolitycznyoh- wskazują na koniecznoś6 prowadzenia 

tu dalszy oh pr·ao ·wykopaliskowych. 

NOWOGROD, pow. ł:omta, me zoli t patrz wczesne średniowiecze 

OLSZTYN. pow. Częstochowa Muzeum w Częstooho ie 

l 
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Badania prowadził mgr Jerzy Kopacz pod ogólnym 

kierownictwem mgr Wło" l 'llierza Błaezczyka. Pi-· 

nansowało P.P.R.N ~ Częstochowie. Pierwszy se

zon badań. ~tanowi~ko jaskiniowe z okresu pale-. 

olitu środkowego. 

Badania objęły Jaskinię Zamkowę Dolną znajdujęoę się w p6ł· 

nocnym stoku G6ry Zamkowej• Otw6r jaskini skierowany jest na we

chód._ Wykop, o długości 11 m, załotono wzdłut Sali Wstępnej. Dno 

skalne,silnie spękane mrozowo, osiągnięto na głęboko~ciaoha 'O : 

170 om. Spągowę ozęś6 osadów tworzył czysty grus ostrokrawędzie

ty, z zaznaczającą stę ku górze domieszkę utworu tółtobrwnatnego. 

Warstwę nadległą uchwycono jedynie w działkach 8, 9 i 10. Jest 

•·o 11twó_r o wyglądzie lessu typowego 11 lioBnym gruzem o lekko ll&• 

'okręglonyoh krawędziach i 11 odpękniętymi naciekami. W Lessie lina

leziono duto silnie pokruszonych kości, głównie dutych ssaków 

/dotychczas w większości jeszcze nie oenaozonyoh/ oraz wyroby 

krzemienne. Strop warstwy lessowej został ścięty przez 'rednio· 

wieczną niwelację namUliska w csaeie adaptacji jaskini do pomiese 

czeń zamkowych. Górna ozęś6 obecnych osadów ma ~barakter hałd no

wotytnych z przemieszaną ceramikę średniowieczną i pojedyńczymi 

wyrobami paleolitycznymi. 

W skład inwentarza krzemiennego wchodzi ok. 150 narzęd11i, . 

odłupk6w 1 rdzeni i odpadków prodllkcyjnyob wykonanych • m~ejsoowe

go krzemienia jurajskiego. Wśród narzędzi znaleziono no!e zbliło

ne w typie do prędnik6w, zgrzebła, narzędzia zębate oraz ró!nego 

rodzaju odłupki retuszowane. Znaczna częś6 narzędzi została WJkO

nana z odłupków typu lewaluaskiego. 

Stanowieko datowane jest watępnie na pierwsze stadium ostatniego 

zlodowacenia /Wttrm I/. 
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OSJ .AXOW, pow. 1U.'el uń Kuze1111. A:rcheologiozne 

i Etnograficzne w Łodzi 

Badania prowadziła mgr Ewa Niesiołowska • . 

linansował WXZ w Łodzi. Drugi sezon ba

dań. Stanowieko piaskowe z okresu mezo-

. li tu 1 neolitu. 

Stanowieko anajdtije się na wyeok~m, ._ .-wydmionym taraeie; na 

prawym brzegu Warty, na północ od miejeoowo~ci Osjaków. · 

Tegoroczne prace miały charakter systematyczny i były konty

nuację wstępnych _badań sondażowych przeprowadzonych w 1966 roku. . . 
w bidęcym sęzonie wyeksplorowano obszar 42 m2 w wykopt'e główn~ •. 

. . -

ponadto_ przekopano dwa szurfy, po 6 m2 ka~dy, w celu zorientowa-

nia się w- sytuacji geologioanej terenu, na którym usytuowane je•t 

stanowisko. 

Ogółem uz~skano 4 500 sabytków, _w tym' 780 zabytków krze

miennych, 580 fragmentów ceramiki oraz drobne, przepalone kości. 

Materiały krzemienne tworzę ciekawy zespół o cechach pó4nomezoli

tyozriyoh z wyra4nymi elementami cy~u wiślańskiego /kultury jani• 

eławickiej/. _ Oeramika w większo4oi nalety do kultury grzebykowo

dołkowej i ma aeohy 'stylistyozne pó4noneolityozne. Wystąpiła rów~ 

nid pewna 1lol§6 deram_iki kul tury pucharów lejkowatych, tworzęo 

niewielkie skupienie w południowej ozęl§oi stanowiska. Materiały 
/" 

· kul~ury grzebykowo-dołkowej oraz bogate materiały krzemienne w 

chwili obecnej nie daję się · wydzieli6 ani plenigraficznie &ni 

stratygraficsnie. Istnieje sp~ro przesłanek wskazujących na możlł 

wo'6 wiązania uzyskanych materiałów krzemienny~h z ceramikę kul

tury grzebykowo-dołkowej. 

Do interesujących wyników należy równilit zaliczy6 ·odkryoh 
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na stanowiekil - ok·. 1 m ponUej warstwy "kult11rowej z omówionymi 

wytej zabytkami - starego poziomu glebowego, eohyłkowopleietooed

ekiego lub wozeenoholooeńskiego. Tak z osady jak i z próohnioy 

kopalnej zebrano węgle drzewne do analizy o14 • 

PIEKARY, pow. Kraków 

Stanowieko II i IIa 

Muzeum Archeologiczne 

w Krakowie 

Ba~an~a prowadził mgr Władysław Morawski. 

finansowalis stanowisko II /pierwszy se

zon badań/ - Komisja Archeologiczna PAN 

Oddział w Krakowiea Stanowieko IIa /drugi 

sezon badań/ - Muzeum Archeologiczne w Kra

kowie. Stanowiska lessowe wielokult11rowe z 

okresu paleolitu ~rodkowego 1 górnego. 

B t a n o w i e k o II 

Przeprowadzono ba.dania weryfikacyjno-stratygraficzne. Od

czyszczono z"achowany profil starego wykopu 1 wy.kopano szurf na 

kulminacji obrywu st.arego kamieniołomu. nad Wisłę. Odczyszczony 

profil ukazał następujący układ waretw ·/od góry/s 

- deluwia lessowe ze słabo wykształconym humusem współczes-

nyma 

- . dyslokowany less, w spęgu. warstwowany, w stropie przetwo

rzony w poziom glebo~y Ba 

- miętsza warstwa lessu. silnie wapnistego, śoięta w stropie 

powierzchnią erozyjną, w czę~ci dolnej zawierająca duto lalek le

eowych a w samym epągu - dośó liczne materiały krzemiennea 

- brllDatna glina epiaszczona, przemieszana 1 otoczakami i 
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łwirami tlllwioglacjalnymi, połotona bezpośrednio na zwietrzeli.;. 

nie ·wapiennej skały jllrajskiej, w jej stropie- materiały krze-

mienne. 

Zabytki krzemienne wydobyte z dwóch dolnych warstw profil11 

eę niec~arakterystyczne. mogę pochódzió tak z paleolitll środko

wego jak z górnego. Nale~ą do dwóch poziomów k11lt11rowych, albo 

bezpośrednio na siebie nałożonych, albo wzajemnie przemieszanych. 

Stratygrafia szurf11 przedstawia się następu!ąco /od góry/a 

- dyslokowany less przetworzony. w poziom glebowy Ba · 
• - less silnie wapnisty z malakofauną, w stropie ścięty po-

wierzchnią erozyjną; 

- less z kilkoma jladowymi poziomami wegetacyjnymi o 1.\kła

dzie horyzontalnym; 

- less silnie wapnisty z dużą iloś~ię lalek lessowych, w 

epąg11 solifluowany; częśó eolifluowana zawiera przemieszczone ma

teriały krzemienne górnopaleolityczne o charakterze pracownianym, 

• wysoko rozwiniętą techniką rdzeniowania /rdzenie dwupiętowe/e 

. narzędzi brak; 
. . 

• wyra~nie wyra~ona kilkufazowa warstwa zaburzeń ·kongeli-

flllkcyjnycha w częAci środkowej z przemieszczonymi materiał~mi 

krzemiennymi środkowopaleolitycznymi typ11 pracownianego, z rdze

niami krą~kowymi, narzędzi brak; 

- less zgllniony, prawdopodobnie dolna częś6 poziomu glebo

wego Ba 

- seria leesów przemieszczonych, spieszczonych i pi~sków 

warstwowanycha 

- stare żwiry !lllwioglacjalnea na ich powierzchni fragment . 

zeepoł11 środkowopaleolitycznego z rdzeniami lewal11askimi i narzę

dziami zgrzebłowatymi, niekiedy obustronnie ret11szowanymi - wszy~ 

etkie okazy spatynowane 1 ogładzone na skutek transport11 wodnegol . 
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-wapienna skała jurajska. skrasowiała 1 s lejkami zapełnio- · 

nymi mieszaniną 11tworów piaezczyeto-twlrowo-leesowych. 

S t a n o w i e k o IIa 

Badania skoncentrowano .na ostrodze skalnej lewego brzesil 

Wisły /229-2'1 m npmi. Zało~ono t11 dwa wykopy. które llkazały na

stęp~tjącą kolejnoś6 warstw /od góry/a 

- dyslokowany less przetworzony w poziom glebowy Ba w spęs11 

- górnopaleolityczne pracownie krzemieniarskie 1 w~ród których od-

kryto in s i t11 trzy gniazda. o 'rednicy około 1 m ka~de 1 · z te·ohni•' 

kę rdzeniowania bardzo zbliżo~ do pracowni nitszycho s narzędzi 

- rylce i wysokie nakopalnians drapacze łódkowate w typie prze

wętcówa 

- płat less11 silnie wapnistego. w stropie ~cięty powierzob

~ią erozyjnąa 11chwycono jedynie jego zachodni skraja 

- less z kilkoma 'ladowymi poziomami wegetacyjnymi o ukła- ' 

dzie horyzontalnym a z najwyższym - związane ą górn.opaleoli tycz

ne pracownie krzemieniarskieo w~ród których odkryto in sit11 trzy 

gniazda, o ~rednicy około 1,5 m każde, na ogół z rdzeniami pod

łódkowatymi, wąskoodł~tpniowymi, z zaprawę srzeb~eniowę ·i o sta

ranni~ przygot'!wanych odłupnilioh, w~ród narzędzi .. prawie wył~o•

nie rylce dwóch typówa węgłowe i · kl~owea 

- less silnie wapnisty z d~tżą ilo§cię lalek lessowych, w oz~~

of zachodniej ścięty powierzchnią erozyjną at do zaniku. 
' . 

W dwóch szurfach, kopanych do skały. odsłon~ęto da!lzą ozt'6 

prof11111 

- less opisany wyżej, w spęgu eolifluowany. z prsemieszoso

nymi materiałami krzemiennymi górnopaleolitycznymi - pojedyńosa 

wióry. odł~tpk~, narzędzi braka 
- warstwa zaburzeń kongeliflllkoy jnyoh, z przemienozonym:·. 
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trasmentem pracowni kraemieniarelti~j 6rodkowopaleol1tyomej • 

~ leu mglinioDJ, prawdopodobnie dolna omę'6 :poŹiomll slebo- · 

we3.o Ba 

• eeria leeedw prmemieuoaonyoh, apiaesożonych 1 aa'ilonyoha 

- e~a~e . twiry fluwioglaojalne, .na ioh pow.iersohni fragment 

seepołll 'rodkowopaleolityo.snegoa ·kilka odłllpkdw, rdzeni brak·. je• 

dno nara,dsie /sgraebło·typll d6jh6 z obiletronnym retlle&em/ .

weayetkie wyroby spatynowane 1 ogład~one . na eklltek traneportll 

wodnego& · 

- nierdwna powitrachnie ekały jllrajekioj, ekraeowiałej ." 

oaę4oiaoh sakrytej twirami. w Ollę,oiaoh wyt&~~yoh. odkrytych - · 

aniellosona mroaowo, w e11oaelinaoh reestki . starych pobyw. leeao- · . ' • 

wy oh. 

· Ze wzgl~dll na bogaotwo . mater.iałdw krsemiennych i snsomenie 

odkry6 dla geochronologii . o etatniego ~lodowacenili, oba etanowt.

ka nadal b•44 badane. 

POBIIL, pow. Góra Slęeka 

Stanowieko 9 

Kate~ra Archeologii 

Un~weraytet~ Wrocławaktego 

Badania prowadaił mgr Zbigniew Bagnieweki 

przy wspdłpracj studentów archeologii Pol

eki Uniwersytetu Wrocławskiego. linansował 

Uniwersytet Wrocławski. Pierwszy sezon ba· 

· dań. St&nowieko piaskowe 1 okresll memolitu. 

Stanowieko połotona jest ok. 1200 m na połlldnie od ~ei. na 

silnie nydmionym taratle nadmalelłowym rzeki Orli. dopływll Bary-
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2 . . 
ozy. Wykop I/69,o powierzchni 129m ,załotony został na kulmina 

oji zwydmionegó taras~. 

W miej ec u wykopu, i jak się wydaje w pozoatałych czę~ciach 

stancwieka, stratygr&fia warstw przypowierzohnowych jest silnie 

zakłócona mechaniczną działalno,oią człowieka /orka pod sadzenie 

lasu. wybieranie piask~ itp./. 

Ogółem wykop 1969 dostarczył 5 200 wyrobów. Materiał nie 

miał układ~ krzemienicowego, był rozproszony. Jedyne, nieco więk

sze zagęszczenie usna6 można za s ilni e> zni szczoną. t rozwleczoną 

.krzemienicę. 

W wydobytym zespole wyróżniono 106 rdzeni, 236 narzędzi oraz 

17 rylcowoów. Z narzędzi najlic znte j reprezentowane są zbrojniki
1 

w~ród których dominują trójkąty / 27 szt./, dalej tylczaki Stawi

noga /18 szt./ oraz półtylczaki Kominica i inne /15 ezt./. Z in

nych narzędzi w większych seriach wystąpiłya drapacze /25 ezt~/. 

skrobacze wielorakie /24 szt./ oraz rylce /14 szt./. Oało~6 ma

teriał~ wykonana jest wyłęcznie z surowca- miejscowego, pochodu..: 

nia bałtyckiego. 

Wye kap1q.rowany inwentarz wydaje się byó czystym kulturowo 

1: reprezenttlj~ schyłkową fazę przemysł~ komorninldego .• 

Przewiduje się kontyn~ację badań. 

SŁABOSZEWO, pow. Mogilno 

SMOLNO WIELKIE, pow. S~lechów 

patrz wczesne ~redniowieoze 

Zakład Archeologii Wielkopolski 

.1 Pomorza IHKM w Poznanitl 

Badania prowadził dr Michał Kobtleiewica 
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1 ·doo. dr Tadeuea WUlańeki. linansował 

IHKM. P.AJI. Pi·!rwe11y ee11on badań. Stanowi• 

tko piaekowo-łwirowe na tarasie Obry z 

okree~w1 schyłkowego paleolitu. mezolit~ 

i III okresu epoki brązu. 

Stanowiliko leł)' na zachodnim brzegu Północnej Gniłej Obrj. 

ot. 200 m na półn~ od je~ połączenia z Południowę Gniłę Obrą.· 

na tarasie rsecseym wymytym w utworac.h fluwioglacjalnych. 

Wykopy tegoroczne /oz~aosone1 SW I/69. SW II/69. BW III/6'H 

obj.ły powier~chnię 436 m2• W ramach wykopów odkryto kilkana~oie 
stilpisk /krzemienie/ dotony~h 11 rdzeni. narzędzi .1 odpadków pro, 

4ukoji trz~mieniarekiej. aalegajęcych w iluwium puszozvstym a 

oaę,ciowo i w letęoej ponad nim warstwie oranej. 

Więksao•cS krsemienio poohcdd 11 mezolitu, najprawdopodob

niej głównie • prasłomu okresów klimatycznych borealnego 1 atlan

tyckiego. ~zemienioe te obaraktaryzują się wielkim bogactwem wy

robcSw. W ich ekłada~e typologicznym wyrdnie zaznaczaję się ele

menty me'zolitycznyob kllltiU' uchodnich /ciosaki/. 

Kilka mniejezycn skupisk wy~obów datowa6 nalety na schyłek 

paleolitu. najprawdo.podobniej młodszy .Dryae.~ Sę. one ubotsze w wy

roby nił krzemienice mezolitJozne. Takte i w nich wyra~nie zazna

osaję· się typologi~zne cechy kult~ zachodnich tego okresu /11~

oiaki ahrenabiU'skie/. 

Zarówno więo zespoły paleolityczne jak i me&alityczne bada

~oh terenów wykasuję wyrajnie ~lady zazębienia się ówczesnych· . 
kul tur .. Polaki . oentra~ej. 11 kul turami NU u półnócno-sachodnicb 

liemieo. 

Bur?WCem kraemiennym we wesyetkioh zespołach jest krzemień 

kredowy bałtycki. 
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W poł~dniowo weohodnie3 osę,oi atanowiaka odkryto 3&mJ• war

etwę kulturow, oras dwa groby popielnicowe • prsyetawkaai a III 

okresu epoki brązu. 

SWORNIGACIB, pow. Cho3nioe 

Stanowiska 1 - 6 

Katedra Archbologii Pradziejo

wej i Wczesno~redniowieoznej 

Uniwersytetu Warszawskiego 

Badania prowadził dr Stefan K· Kozłowski. 

Finansował Uniwereytet Warszawek!. Pierwszy 

sezon badań. Obozowisko otwarte na terenie 

piaszczystym z okresu mezolitu. 

Stanowiska, se skupiskami zabytków krzemiennych, letą na ,_ 

4 metrowym tarasie Brdy, na północ od wei. Dostarczyły kilku see

połów mezolitycznych, wszystkich, jak eię zdaje, homogenicznych. 

Jeden z nich /4/ nalety do kultury komornicklej i winien byó da

towany na do1ny mezolit, najpewniej na okres borealny. Znaleziono 

w nim tylczaki Stawinoga, półtylczaki Komornica, trójkąty, brak 

było trapezów. Pozoetałe zespoły /1-,, 5, 6/ zaliczyó nalety ~o 

niedawno wyodrębnionej grupy /kultury?/ chojnickiej, nawiązującej 

do~ó silnie do kultur Gudenaa z Danii oras Oldeeloe-Kobrow 1 J!hn

edorf z Niemiec Północnych. ObecnoŚó licznych trapezów kate sespo

ły te datowa6 na pełnię okresu atlantyckiego. Ponadto pdkryto tu 

liczne trójkąty, ostrza Nowy Młyn, półtylczaki Komornica, nieco 

ł~szczni, drapaczy i skrobaczy. Znaleziono tet jeden okaz typowe

go "pic", narzędzia makrolitycznego, mającego północne nawiąza-

nia. 
Badania na stanowiskach w Sw~rnigaoiaoh zostały zakodosone. 
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Xoneerwator Zabytków 

iroheologic:snyoh w. Opolu 

Badania prowadBił mgr Zbigniew aagniews~i. 

linansował RZ w Opolu. Drugi enon · badań. 

Stanowieko piaskowe • okresu mezolitu. 

Prace prowadaono od 2 do 17 maja. 

Wykop 11/69 usytuowany został na przedłuteniu wykopu I/67 

i prsylegał do niego południowo-&aohodnię krawęddę. Zasięgiem • 

objęł - podobnie jak wykop I/67 - dalssę ozę'ó wyraźnie rysuję• 
~ . 

oego sit na powier•ohni ekupieka materiału zabytkowego, oznaczo

nego ekupiekiem I. 

Zt•eię& skupiska pokrywał się s saeięgiem miey deflacyjnej. 

Profil .glebowy, silnie zakłócony mechanicznie, przedstawiał 

. eit następujęcol 

1. eoliwa ~epdłozeene ~rzemieezane z prdcbnicą le4ną /mięś~ 

ezo66 od 15 do 20 om/a 

2. poziom iluwialny ezo~tkowy, nieciągły /miętsz~śó od O do 

· 5 oa/1 

3· drobne piaski wydmowe, smugcwane od głę~okości 40 do 50 

oa, • nielicznymi wytrąceniami telazistymi. 

Ogółem wykop II/69 dostarczył 1683 artefaktów krzemiennyo~ . 

w tym 30 rdzeni i 74 narzędzi. Rdzenie prsewataję wiórowe jedno

piętowe, tylko pojedydoze eą odłupkowe i se zmienionę orientację. 

Duto zaczątkowych. Wszystkie młe i mikrolityczne. 

Surowiec wyłącznie narzutowy bałtycki. 

Planigrafiosnie inwentarz raczej nie miał Układu krzemieni

. oowego. ~łabo ry~ujęce się skupisko mogło byó pierwotnie krzemie

nicę. lecz w czasie .eksploracji było jut silnie rozwłóczone. 
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Chronologicznie materiał nawiązuje do zabytkdw z wykopu 

I/67 i wydaje się słusznym jego robocze datow anie na początek 

młodszego mezolitu. 

TARNOWA. pow. Wrze~nia Muzeum Archeologiczne 

w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Zbigniew Pieozyński. 

Finansowało Muzeum Archeologiczne w Pozna

niu. Pierwszy sezon badań. Stanowieko pia

skowe z okresu schyłkowego paleolitu i me~ 

zolitll. 

Prace badawcze, w pierwszej fazie o charakterze powierzch

niowym. miały na celu dokładne umiejscowienie kilku znanych sta

nowisk przemysłu tarnowskiego, zlokalizowanych na odręcznych pla-

. nikach w latach 1921 i 1952. 

Stanowieka polotone są na prawym brzegu Warty, na wysokim 

tarasie. naprzeciw uj~cia Proeny, przy drodze do Spławia. Teren 

jest zalesiony młodymi sosnami. 

Tegoroczne prace /2 - 16.VI/ objęły eksplorację jednego wy

kopll i powierzchniowe. przebadanie 3 stanowiek położonych w pobli

żu, Wydobyty materiał dostarczył sporej ilości wyrobdw krzemien-
' nych, w tym ok. 40 narzędzi i rdzeni oraz 218 wiórów i ich frag-

mentdw. w grupie narzędzi przeważają skrobacze. rylce i zbrojniki . . 

/m.in . półtylczaki, trójkąty nierównoboczne i trapezy/. 
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U•yakany · materiał repreeentu3e wyroby eohyłkowopaleolityo•• 

ne 1 mesolitroene~ 

!RZBBOA, pow. Pajęozno Katedra Archeologii Poleki 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 

w Krakowie 

. 
Stanowieko 1 

Badania prowadził dr Bolesław Ginter. 

Pinaneował U.J. w Krakowie. Czwarty 

sezon badań~ Stanowieko piaskowe z 

okresu eohyłkowego paleolitu. 

Podczae tegor.ocznych badań przekopano ponad 4 ary obszaru 

pomiędzy wykopami 1 lat ubiegłych, kończęc tym samym prace badaw

ole stanowieka. Odkr7to materiały nawiązujące do znanych jut po

przednio. Ogdłem wyekeploroyano tu kilka zwartych, niewielkich 

krzemienic zawierajęcych wyroby charakteryetyczne dla stanowiek 

trpu praćownianego. Krzemienice licz~ły od kilkuset do ponad ty-

. eiąoa wyrobdw, • przewagą odpadkd! powetałych podczas zaprawy i 

napraw rdzeni. Obok materiałdw pracownianych natrafiono takte na 

wrroby charakteryetyczne dla stanowiek podomowych. 

Więkezo'6 materiałów nalety zaliczy6 do cyklu mazowszańskie

go, repreeentowany jest taktejeden z p6,nych przemysłów cyklu . 

aadleńskiego i poszczególne elementy lyngbijekie /charakterysty

oene liściaki/. 

Stanowieko w TrzeboJ jest dotJchczae jedynym zbadanym w oa

ło,oi stanowiekiem pracownianym w rejonie górnej Warty. 



l 
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WIDZOBOWIB, pow. Irak6w 

Jaskinia Mamutowa 

Museua Archeqlogiosne , 

w Xrakowie 

Badania prowadsił mgr Staniaław Xowalaki. 

linansowali ~useua Aroheologiomne w Xra

kowie i WXZ w Xrakowie. Bi6dmy aes~n ba

dań. Stanowisko jaskiniowe • paleolitu 

g6rnego. 

Tegorocsne prace wykopalilikowe /1. VII - 20. VIII/ w Jaskini· 

Mamutowej prowadmono pod kątem wyja~nienia zagadnied etratygra

tiosnyoh oras tre,oi archeologioznaj oaad6w jaskiniowych w ~rod

kowaj csę,ci komory gł6wnej i przylegajęoego do niej korytarBa 
. . 

bocznego na ~rawo od wej,cia do Jaskini. Dodatkowym o~lem prao 

było uporsędkowanie wnętrsa jaskini w zwięsku • przygotowaniaai 

do zakończenia badań tego obiektu. 

W wyniku prao uzyskano nowe dane dd stratygrafii jaskini. 

Mianowicie stwie~dzono in situ less • gruzem - sedyment dominu

jący w przedniej części jaskini, a pod nim oięg stratygraficzny 

pomiom6w gliniastych charakterystycznych dla pełniska środkowej 

csęści Jaskini /wykop II 1 III/ tsn. warstwy I-X. W czasie p~ao 

uzyskano r6wniet niezwykle interesujące materiały aroheologiozn• 

• warstwy VI. Składają się na niea 5 płoszozy typu jarzmanowio

kiego obustronnie obrobionych /w tym 1 z radiolarytu/ oras 9 in

nyob wyrob6w krzemiennych /w tym 2 narsędzia/. 

Dotychczasowe badania nie rozwiązały wszystkich problem6w 

stratygraficznych i osndniozyoh jaskini /m.in. poiostaje nadal 

otwarta sprawa płoszozy z ciosu mamuta i ioh mieJeoa w układale 

stratygratioznym/. W związku z powytuym planuje się dalese pra

ce w roku ·następnym, tym bardziej te po usunięciu ogromnej hałdy 



. . 
•nad wykop~ III. pochodzące~ 1 rozkopywań· J. Zawiszy, uzyskano 

~ moUiwo66 zdotenia do66 d&aeso wykopu w komorze boc.ane~ przyle• 

sajfłoe j do k.cmory głdwne j. 
\ . 

Na zakończenie ~ragnt dodaó, •• równolegle do prac wykopa-
. . ·,_ 

liekowyoh w Jaskini Mamutowej przeprowadzono uzupełnia~fłCe pra• 
' . 

oe IIJbezpiecaajęce terenu wykopaliskowe•c Jaskini .Ciemnej ~ Obo

rayeka Wielkieso w 03cowie, pow. Olkusz. Wykonanie powytezych 

prao pozostaje w awifłzku • ~rzerwę w badaniach tego obiektu. 

WŁOSZOZ01JA /1 Jędrzejów/, powiat 

mesolit 

patrz badania 11enetraoyjne 



Neolit 
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B.&lłTCZ, pow. -Irak6w 

Btanowhko VII 

•~••Qa łup Irakowatio~ 
Wielioska 

Ba~ańia prowadsił acr Antoni Jodłowaki. fi

nansowało Kuatwa łup Krakowakicb. !rseoi · . 
aeson badad. Uraędstnia eolantowe kQltury 

iendsielakie3 • okrta~ neolit~. 

Stanowieko połołona jeat w obrębie obaearu ao~ono4nt~. Y 

aierpni~ preeprowadaono badania aondatowe, których celea bJło 

~stalenie ewent~alnego wyst,powania dalseycb obiektdw produkcyj

nych oraa ich easięg~ w kierunk~ aachodnia. Załołono trsy sonda· 

te-rowy o wymiarach 20 x 1 a katdy, w których nie stwierdeono ta• 

dąroh sk~pisk k~turowycb. Ye wszystkich wykopach, pod ham~eea 

'o miętezo,c1 20-25 om, znajdowała s1• tółta piaazczyeta warstwa 
' 

oal1.zny bu zabytków r~cbomych. Natomiast liczny materiał sabyt• 

kowy snaleziono w hum~sie, gdeie jednak nie tworzył on jakich' 

reg~arnych ekQpiet. Jest to najprawdopodobniej pozoetało'6 po 

zniszczonej przez orkę warstwie kultQrowej. Z zabytk6w ruchomych 

reprezentowana jeat głównie ceramika naletęca do lQdnośoi ·k~t~

ry lendz1elakiej, rzadziej wyroby krzemienne, mało charaktery&-

tyosne. 

Y obecnym sezonie wykopaliekqwym zakoń~zone zostały badania 

atanowiska VII w Barycsu. Nalety stwierdzi6, te odkryte tutaj 

urządzenia solankowe znissczone zostały w dutym stopniu prsea · 

orkę, a sacbowały eię po niob tylko 'lady w postaci Ow6ob abior-
' nikdw, czterech rowków, licznyob palenisk 1 prostokątnej budowli · 

- znane • badań w ubiegłych latach. Pomimo słego stanu sac~owa

nia maję one dute snaozenie w badaniach nad stosunkami gospodar

czymi epołecseństw neolitycznych zamieszkujących ~ejon · podkrako-
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weki. 

· BIEIXOWIOE, pow. Raoibdrs _patrs epoka bręzQ 

BISKUPIOE, pow. Xraków 'patrz epoka brązu 

BISKUPIH, pow. tnin patrs wozeene ~redniowieoze 

BŁONI!, pow. Pruszków patrs okree wpływów rzymskich 

BRONOCIOJ, pow. Xazimierza Wielka Zakład Archeologii Małopolliki 

IHKM PAH w Krakowie 

Badan1a _ pruwadziła · mgr Barbara Burohard. Finan

eował IHKM PAN. Drugi semon badań. Osada s okre

su neolitu /kultura pucharów lejkowatych/. 

Stanowieko zoet~ło odkryte przez mgr Janusza Kruka, w. czasie 

badań powferzchniowyoh w 1967 roku i w tym tet roku prze~rowadso

no na nim wstępne badania eonda~ow~. Znalesiane wówozae w jednej 

& _jam fragmenty ceramiki wydały się pó,no,a1eó~it!ozne. Dla epr .. -

dzenia tej obserwacji przeprowadzono w tym roku dalszy eondat o 

łącznej powierzobn~ 150 m2• Stwierdzono w nim niezwykłe zagęeso .. ~ 
nie obiektów archeologicznych. Zarejestrowano 18 jam i ozę~6 

olbrzymiego obiekt11 o dł11go,o_i · :50 m. Wyeksplorowano 8 jam kul tu

ry p11c:1arów lejkowatych z materiałem ceramicznym 11 hardso pd•nej 

fazy /minimalny procent fragmentów naczyó 



bionych ornamentem at~mpelkowym, pewna ilo'6 fragmentów cerami-, 

cznych a ornamentea 6łobkowym w układzie wilczych zębów, dUły - . . 

~dział k~bków z ~chami wyniesionymi ponad krawędt/ . nawiąz~jąc~ 

do horyzontu Jevi~ovice 01-0hro~im na Morawach. 

Stanowieko położone jeet na wysokim wzniesieniu na prawym . . 
brzegu rzeki Nidzicy, zajm~je bardzo d~żą przestrzeń i, jak wy

nika z dotychczasowych obserwacji, brak jest na nim ~ladów osad~ 

nictwa z epok pótniejezych. Znalezione materiały mają pierwszo

rzędne znaczenie dla badań nad pótną t~zą kul ·t~y p!J.oharów lej

kowatych i początkami kult~y ceramiki promienietej w Polece po" 

ł~dniowej. 

BRZEZIE, pow. Bochnia 

Stanowisko 1 

x~··~ Aroheclogiczne 

w Itrskowie 

Badania prowadziła mgr Marta · 'Cłod.łowska. 

Finansował WKZ w Krakowie. Osada z okre

su neolitu /kult~a ceramiki promienistej/. 
l 

Przeprowadzono sondażowe badania wykopaliskowe na etanowie• 

ku I. Prace te były. konty~uacją prowadzonyc~ w latach ubiegłych 

zabezpieczających badań ratowniczych. Stanowieko znajduje się na 

polu zwanym "Ugór", na żaohód od zabudowań wsi Brzezie, we wacho .. 

dniej ozę~ci wyniosłego wzgórza opadającego w kierunku niewiel

kiej, podmokłej doliny. 

Podczae tegorocznych prac odkryto 8 obiektów, z których je

den . okazał się niewielkim nieokowatym zagłębieniem, pożoetałe • 

głębokimi /do· 2 m/ jamami zasobowymi o trapezowatym profil~. Ma· 

teriał oeramio~ny pozwala na łączenie badanej osady z klaayczD4 



- 36 -

fa&4 kul tury oeraiDiki promienittej, która repruentowana je'et 

na prawym brzegu Wie~y przea ezeres atanowiek, · np. Chełm, Wia- • 

towioe, Grodkowioe, wesyetkie - pow. Bochnia. Wyniki tegoroo~yoh · 

badań eondatowych wskazują, 6e oeadniotwo omawian~j kultury n~ 

etanowieku w Brseziu rozoięga aię w kierwnku wechodnim i tam teł 

nale6ałoby w przyeało6ci przeprowadzi6 ezczegółowe badania. 

O!ŁOWANIB, pow. Otwock 

CHABSKO, pow. Kogilno 

OYCOW, pow. Chełm Lubelaki 

patrz paleolit i mesolit 

patrz epoka br4au 

Konserwator Zabytków 

Archeologiosnyoh w Lublinie 

Badania prowadził mgr Andrsej Xutyłoweki. 

Pinaneował WKZ w Lublini e. Pierwszy eeson 

badań. Grób skrzynkowy 11 okreeu neolitu 

/kultura amfor kuliatyoh/. 

Odkrycia dokonał rolnik Kolonii Cyców, ob. Stanieław Wnuko 

podosaa kopania kopoa na z~emniaki. Natychmiastowe powiadomienie 

Konserwatora Zabytków Archeologicznych umotliwiło ~~zeprowadaenie 

badaó prawie nienaruszonego grobu. Grób połotony był na nie

wielkiej wyeoozy•nie otoczon~j bagnistą łętą. Prostokątna ob

stawa /e~synia/ o wymiarach 190 om x 100 om, zb~dowana była • 

~ płyt piaskowca .tworzęoyoh boki, przykryte trsema podobnyai 
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płytami tworzącymi wiek.o skrzyni. W grobie znajdowało się 6 du

tych amfor ustawionych na drobnych połupanych kamieniach /3 - 4 

pod katdym naczyniem/, niewielka siekierka i wiór '.lnót/ krzemie

~Y· Szkielet nie zachował się w piaszczystym podłotu. W naj

bliższym otoczeniu nie stwierdzono dalszych grobÓw. 

Po wykonaniu dokładnych pomiarów oraz dokumentacji rysunko

wej ·i fotograficznej grób został rozebrany i przewieziony do Mu

zeum Regionalnego w Chełmie Lubelskim, gdzie będzie w najbliż

szym czasie ekspono~any. 

DŁUGOMIŁOWICE, pow. Koile Konserwator Zabytków 

Archeologicz~ch w Opolu 

Badania prowadziła mgr Elżbieta Noworyta. 

Finansował WXZ w Opolu. Drugi sezon badaó. 

Osada z okresu neolitu. 

W czasie badania omentarzyska łużyckiego, odkryto w poblis

kiej piaskowni obiekty neolityczne, oz~ściowo zniszczohe. Wykop 

założono przy północno-zachodnim krańcu piaskowni, w miejscu wy

stępowania obiektów. Siatkę arową wytyc~ono w nawiązaniu do siat

ki cmentarzyska. Przebadano częś6 aru 114 i 115. W ciemriożółtym 

piasku, z doś6 licznym luinym materiałem ceramicznym i krzemien-· 

nym, odkryto 6 obi7któw /oznaczone numerami 1 - 6/. 

Górny zarys obiektu nr 1 był widoczny bezpośrednio po zdję-
• . 

ciu warstwy Qrnej, pozostałe - zarysowały się na głębpkości od 

65 - 80 cm. Pię6 spośród nich to jamy. Wypełniska etanowił piaee~ 

przemieszany ze spalenizną. Znaleziono w; nich 7eramikę oraz drob~ 
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DOBIBSZBWIOB, pow. Mogilno 

Piaekownia 

M~seua ia. Jana EaeprOwiosa 

w Inowrocławiu 

Badania prowadsił agr Oseeław Sikorek!. 

finanecwała Spdłdsielnia Materiałdw ~u

dowlanyoh "T•o•a" w Bydgoescsy. Pierwesy 

teson badań. Stanowieko wielck~t~owe a 

okreedwa neolitu, b~lestackiego i wosee

negc 6redniowieosa. 

Badania miały charatter ratownicay 1 objęto niai piaekowni,, 

połołoJUł prsy esoe.ie Mogilno - Pako66., i!ltenepnie ekeplorowllD4 

prsea Spdłdaielnię "Tęcsa" w Bydgoeaosy. ,, 
la .terenie piaekowni, w miejeo~ ~abiania łwir~, slokaliac

wano oeadę neolitycanę, całkowicie sniescsonę. Udało eię tylko 

wybra6 kilka fragaentdw ceramiki i dllłTch roaaiardw eietiero-ałot 

a eerpentynu. 

Y nieczynnej obecnie csę6oi piaskowni slokaliacwano oeadę 

woaeenolredniowieoanę, datowanę na podeta~ie ·ceramiki ~a II/III 

wiek, oaentarsyeko haleataokie i ~ieokre,lone obronologicenie 

omentarsyeko eskteletowe. Znajdowane w piaetown~ ~łaaki ceraalki 

6re4n1owiecznej anajduję eię na wt6rnJm ałołu. 

BU - powiat patrs badania penetracyjne 

JREDROPOL patrs badania penetraoJjne 

pow. PrzemyU 
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GDOW, pow. My ślenice 

GRODZISKO, pow. Olkusz 

Jaskinia nad Mosurem Starym, 

Du.ta 

patr~ okres wpływów rzymskich 

Muzeum Archeologiczne 

w Krakowie 

. Badania prowadziła mgr Ewa Rook. linan

sowało Muzeum Archeologiczne w Krakowie. 

Trzeci sezon badań. Jaskinia B osadni- · 

ctwem wielokulturowym • okresu. neolitu. 

i epoki brą.zu.. 

Jaskinia nad Mosu.rem Starym, Duta - znajduje się w gru.pi! 

' skeł po lewej stronie Doliny Prądnika, ponad do~6 stromym sto

Idem. Otwór jaskini skierowany jest na P.ołu.dnie. 

W trakcie tegorocznych badań załotono dwa wykopy. Jeden s 

nich, o wymiarach 8 m2l usytuowano w osę4c1 stokowej stanowiska, 

więtęc go z wykopem z · r~ku. 1969 połotonym w wej~ciu. jaskini. W 

wyniku. eksploracji odsłonięto profil, w kt6rym. da eię wyr6tni6 

5 warstw, w tym, licząc od góry, dwa poziomy osadnicze. Zawi~ra

ły one nieliczne materiały archeologiczne • r6tnych okresów, 

głównie ceramikę neolityczną /kultury lendzielski@j i kultury 

ceramiki promienistej/ oraz wczesnobrązową /kultury mierzanowio

kiej/. Warstwa V o znaczrtej miątszo~ci - less z gruzem w stropie 

- nadal nie zawierała tadnych 'lad6w osadnictwa paleolitycznego. 

Wykop drugi, o wymiarach 3 m2 , załotono w tylnej ozę,oi ko

mory jaskini. Wyróżniono w nim 5 poziomów osadów, jałowych pod 

względem archeologiosnym. 
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W rok11 1970 lllb 1971 kontyniłOwane błld4 badania, któeyai 

ob3,ta aoatanie oa,66 partii atokowaj atanowiaka. 

IIOIROCŁAW - J4twy Katedra Archeologii Pradziejowe3 

i Woaeano6redniow1ecllńej Uniwer

eytetll ia. Adama Mickiewicaa w 

Posnani11 

· Badania prowadsiła dr Aleksandra Cotta-Brcniwa--. 

linansowało PMRI w Inowrocławi11. Pierwasy aeson 

badań. Oaada klllt11ry pllobarów lejkowatych. 
., 

"'lętwy" - to akrajnie ·poł11dniowa ddelnióa Inowrocławia obej

alljęoa północny paa podmokłych begnietych łęk dawnej rzeki Mętwy. 

Wamianki w archiwwa 1 praaie o dokonywanych odkryciach wska

zywały na oaadnictwo od neolitll po czaay . ~rednio~ieczne. istnie

jące na niegdy6 jedynej więkasej wynioało6oi w6ród łęk nadnotec

kich. 

Watępne badania wykazały całkowite niemal zniszczenie dawnych 

nawaratwied klllt~~rowycb w wynikll robót ziemnych, Wyje,tkowo 11dało 

aię 11chwyci6 dna 2 jem, sagłę~ionyoh w calec~ łącznie z resztka

mi icH pierwotnej zawarto6oi w postaci 11łamków naczyń ; 2 przę6li

k6w i rozcieracza do tern. W oparoill zarówno o znaleziska powie•~

ohniowe jak i materiał z eondały, oaadę kult11ry pllobarów lejkowa

tych mołna dokładnie lokalizowa6 w centralnej czę6oi dziaiejssej 

Strzelnicy, na łagodnym wzniesieniile otoozonym .od zaohod11 i pół

nocy podmokłymi ł4kami. 

W przyasłya .rokll zamierza aię obję6 badaniaai ·tereny aęaied-

nie. 
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IWANOWICJ, pow. Klechów 

JASKINIA NAD MOSURJK 

STA.RYil, DUU 

patrs epoka bręsG 

\ 

patrs okree neolitu 

Grodsieko~ pow. Olkues 

JEZIORA MAZURSKIB patrs badania penetraoy3ne 

XJSOCHA, pow. Prsaenyea 

atenowieko 2 

patrs woseen~ •redniowieose· 
'' 

ILEMENTOWICE, pow. Puławy 

Stanowieko VII i XV 

Pańetwowe Mu.eU. Aroheologiosne 

w Warasawie 

Badenia prowadsiła mgr Anna Usarowios. 

Pinaneowało PKA. · Pięty eeson badali., 

Oeada ~ omen~arayeko kultGry puohar6w 

lejkowatych s III okreeG neolitG. -

8 t a n o w 1 e k o VII - o e a d a 

Stanowieko snajduje eit na płaekowzg6rau opadajęoym etromo 

ku południowi i zachodowi, prsy końou wal Xlementowioe, kilkaeet 
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metrów od granicy B wsią Buchałówice, w obrębie sadu przylegają

cego do sab~dowań goapodarsa St. Cielmy. Kontynuując badania lat 

poprzednich dowięsano eię w cBę~oi wachodniej i zacho(\niej do 

wc11e~niejezych wykopów. Przebadano powier11chnię ,1 ara ~raz salo

łono wykop sondałowy /17.5 m2/ 45 m na wschód od etanowiska ce

lem eprawdsenia saeięgu osady. 

Ha południowej krawędsi osady odkryto rów o płaskim. miej~ 

ecami owalnym dnie, długo,ci 11,5 m. szerokości 2,4 m; makaymrl

nej głębokości 1.25 m. Ha jego dnie odsłonięto warstwę spaleniz

ny a w czę~ci południowej - licsne !fagmenty naczyó kultur pucha

rów lejkowatych, odpadki krzemienne oraz skupisko siekierek krze

miennych. Rów etaosa osadę przy najbardziej stromej krawędzi les

sowego wzgórza co poswala pr~ypuazcza6, te wykopano go dla z~ 

obespieczenia zw~ersęt domowych spędzanych do wnętrza osady. · 

8 t a n o w i e ~ ó XV - c m e n t a r B y a k o 

Stanowieko snajduje e~ę na wierzchołku wzniesienia. otoczo-. \ 
nego s dwóch stron mokradłami. w południowej części wsi Klemento-

wice. naprzecil!ko dawnego folwarku "Łopiedakie•. na polu M. GajdJ 

Odsłonięto tu powierzchnię 3.5 ara oraz 10 m2 rowów aondatowy~h. 
o Odkrytoa dwa groby, jamę i skupisko kamieni. Grób 1 składał ' 

ełę s ~okrywy os kamieni wapienia. pod którą letały w kilku war

etwach ko,ci zwierzęce /wg ekspertyzy zoologicznej - 2 krów i ko• 

r.y lub owc7/ oraz dwie kości ludzkie /szczęka dziecka i koś6 ra-, 
mieniowa osoby dorosłej/. ponadto fragmenty naczyd kultury pucha• 

rów lejkowatych i nieliczne węgielki drzewne. Grób 2 zawierał 

pod trzJWarstwowę pokrywę z kamieni wapienia szkielet ludzki i 

dwa naczynia bogato zdobione /duty puchar i miniaturową !laszę 
o \ 

z kryzę/. W ~amie, dutej. rozoranej i płytkiej, odsłonięto sku-

piaka ' popiołu i węgli. ż których największe miało dno wyłotona 

połupanymi ułamkami naczyń. Znaleziono w niej tet liczne !rag-



.. 45 ~ 

menty ceramiki. narzędzia i odpadki krzemienne oraz bryły kamie

ni wapienia. Skt1pisko kamieni nie zawhrało tadnych zabytków. 

KRZEMIONKI OPATOWS:UB, 

pow. Opatów 

Paóetwowe Mt.1zet.1m Archeolo

giczne w Warezawie przy 

współudziale IHKM PAH 

Dadania prowadzilia dr bab. Jan Kowalczyk, 

dr Zygmt.lnt Krzak i mgr Bogdan Balcer::. :Pi

nansowało PMA. Pierwszy sezon badań. Kopal

nia krzemienia s okrest.l neolitt.l. 

Prace w Krzemionkach /1-20.VII/ były poceątkiem zaplanowa

nych na kilka lat badań kopalni. Nowy projekt ekspozycji tego 

obiektt.l zakłada ukazanie wycinka kopalni in situ. Wymaga to cał

kowitego odsłonięcia nadkładt.l warstw wapienia ponad wyrobis~ami 

podziemnymi i dokł~dn~go przebadania przynajmniej trzech szybów 

d ich otoczenia. W wynikt.l dyekt.leji. połączonych z penetracją po

la góTniczego. przeprowadzonych przes zeepdł. specjalistów od 

epoki kamienia z IHKM · i PMA, wybrano teren przyszłej ekspozyclio 

Lety on n'a połt.ldniowym skraju wei Krzemionki. 

Tegoroczne prace etanowiły jedynie etadit.lm 'przygotowawcze 

przyszłych badań. Na obranym wycinkt.l terent.l wycięto drzewoetan 

a następnie sporządzono dokładny plan warstwicowy zagłębieó po 

kilku szybach i 11sypiek otaczających hałdy wapienia wydobytego 

podczas eksploatacji kopalni. W obrębie najlepiej zachowanego 

zoglębienia wytyczono kwadrat o bokt.l 5 m, a w jego ramaoho w 
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sdrne3 partii ueypieka, przebadano kilka metrdw kwadratowych 

powiersobni, lokal1•~3ęo tr6jwymiarowo wezyetkie pozoetało,ci 

pr4d~oyjne z wypełnieka · esyb~. · Dokładąie przeględano rdwniet 

kawałki wapienia, ktdre stanowię niejednokrotn~e fragmenty . . 
'oian.wyrobisk podsiemnyoh i pozwalają na prześledzenie śla~ 

46w pracy narzędzi gdrniozyoh oraz o~ar6 powetałych w ozaaie 

~tytkowania kopalni. Ten niewielki eondat wykopaliskowy był _ 

prób' snalezienia odpowiedn~ej metody badań, kt6ra . pozwol1ł~ 

by na ~chwycenie stratygrafii i pl~igrafii hałd i ~ypełniek 

e&ybdw wraa z pozoatałośoiAl!ll krzemieniaraklej produkcji na- • 
., 

kopalniane3• Wyniki prac i nereg poczynionych obserwacji sta-

nowię cenny materiał do dyek~eji na temat metody dalszych b~

dad tego· ·bezcennego obiekt~ 3ak1Ja je et kopalnia krzeaionkowaka. 

LUBLIR-ZAKU 

ŁJ1Jt:OWICB, pow. l!ocłuiia 

Stanowieko 2 · 

MOKRA, pow. Prudnik 

patrz wczesne średniowiecze 

· patrz okree wpływdw rzymskich 

Konserwator Zabytkdw 

Archeologicznych w Opolu 

Badaniami kierował mgr Piotr Kaczanowaki 

przy wapdłudziale Renaty Madyda. Finanso

wał WKZ w Opolu. Czwarty sezon badań. Osa

da z okresu neolitu 1 wpływdw ·rzymskich. 
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W dniach od ,O.VI do 9.VII kontynuowano badania ratowni

cae • lat 1966"'lł968 na etanowiek11 leeąoym. w maobodniej Olllfł'o :l 

wai, na północ Qd drogi Mokra-Br~einioa, na terenie •tarego 

wybierzyska piaskowni • . , 

t w i r o w n 1 a I~ /wła•no6d Jana Kołka/ 

W obr,bie prub'adEl'nego obezar11 /ok. 1 ara/ natrafiono na 

'7 obiekt'-· Piętna8oie • niob okre8lono jako jamy poał11powe! 

dwie zapewne m.ośna 1nterprot owa6 jako· jamy o charakterze aie

·aske~nym, nttomiaat t11nkoja pozoatałych jeat blitej· nieokre6-

l ona. 

Więkazo'ó zabytków snaltdono w warstwie wtórnie powata-•. 
łego hwa11a11 /po adaroill pierwo.tnego/. 8ę to przede wazy•tkim 

11łamki ceramiki neolitycznej, aapewne kultury p~obarów lejko

watych. W obrębie obiektów, saobowanyob jedynie w swych dol-
' 
nycb czę~ciach,odkryto niellocny materiał - 11łamki ceramiki 

neolitycznej. dwa przęUiki gliniane, kilka wiórów i odł11pk6w 

krzemiennych. W wykopie, poea obiektami, nat.rafiona na masyw• 

ną sprzączkę ielazną z. okres11 pcSjnoraymskiego i niewiele uła

mków tzw. ceramiki s i we j. 

t w i"r o w n i a III /właano46 Spółdzielni Prodllkcyjnej 

w Mokre3/. 

Przeb·adano obszar o, 75 ara. Wyeksplorowano dwie jamy zni• 

azczone czę~cioYO podozaa ekeploatao.ji świru. Jedna z niob była 
l 

paleniskiem zawierającym - oprócz licznych kawałków pol.epy ~ 

kilka 11łamk6w oeram.iki pójnorzymekiej. Dr11ga - o blitej nie

okre~lonym obarakt~rze, znacznie zniszczona, dostarczył a nie

wielu ułamków cerami ki neolitycznej. 
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• 
~uzeum Archeologiozna 

w Krakowie odazi~ł w 

Nowej Hucie 

Badania prowadziłya mgr Marta Godłoweka 

i mgr Małgorzata Grabowska. Czwarty ee

aon badań. Osady z okresu neolitu /kul

tura lendzielska i kultura pucharów lej-

. · kowa ty oh/ i & epoki brązu /kul tura łu.ty

oka/. 

Stanowieko leży na lewobrzeżnym tarasie Wisły, bezpo~red

nio przy zabudowaniach kombinatu Hu~y im. Lenina, WiZaeięgu 

prao przemysłowych. Na badanym odcinku warstwa kulturowa i gó

rne osę,oi obiektów &ostały zniszczone, a następnie powtórnie 

saeypane - zasypem dochodzęcym niek~edy do 1~5 m miętezo~ci -

pr&y budowie drogi prseotnająoej stanowisko. . 

W biet,oym eesonie wykopaliskowym przekópano ok. 17 ar~w, 

na kt~ryoh ~dkryto 82 jamy /nr "391-473/, w tym więk~zo~ó neoli

tycznych. Zaledwie kilka obiek~6w więzaó ·należy z kulturę łuty

oq. Bad~ia koncentrowały się w południowo-~achodniej ozę~oi 

osady kultury lendzieleklej 1 południowej osady kultury pucha

rów le)kowatyoh. Obiekty kultury lendzieleklej to jamy aasobo

we, o· trapezowatym przekroju i płaskim dnie. Badania· tegorocz

ne potwierdziły wcześniejsze obserwacje dotyczące rejonów oead

diczyoh na O.awianym stanowisku. I tak, · badaną obecnie ozę~ó 

osady lendzielekiej, na p'odetawie inwentarza i rozplanowania 

osadnictwa, maliczyó można do ~rodkowej fazy tej kultury. Nie 

saabserwowano iadnyoh 'lad6w budowli miee•kalnyoh. Są41i~ na-
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leły, łe ta czę'6 o•ady ma obarakter wyra•nie' soepodarozy~ 

Zaobserwowane podczas ~biegłorooznyoh badad osadnictwo 

kultury p~charów lejkowatych konoentr~j• ei, w 'półnoono-zaohod

nie~ szę,ci badanego obszar~. Obiekty tej ·kultury - to niewie~~ 

kie nieckowate zag~ę~ienia o bliśej niesprecyzowanej f~kcji i 

trapezowate jamy zasobowe. Ceramika reprezentowana jest przez 

typowe p~chary, zdobione ornamentem stempelkowym. Do oiekawezyoh 

snaleziek nalały ~oho naozy~ia zakończone etylisowenę głowę ba

rana. ~adania trwają. 

W następnych sezonach wykopaliskowych będę prowadzone pra• 

ce w czę,ci osady zajętej przez kulturę p~charów lejkoważyoh. 

IOW.l HU!A- Pleezów M~seum Archeologiczne w.Krakowie 

Oddział ·w Nowej H~oie 

Badania pr owadsili dr Stanieław ·~urat)'liek1, 

i mgr Aurelia Xog~s. Oeada Wielokulturowa• . 
od neolit~ do wczesnego 'redniowi~cza. 

Prac~ archeologiczne w Nowej Hucie-Pleazowie trwają z prse~~ 

wami od rok~ 1954• Pr~ekopano dotychczas 7 arów. Waratwa kulturo-

· wa grubości ok. 100 cm sawiera zabytki ~d neolitu do wczesnego 

'redniowiecza, najwięcej zabytków z okresu wpływów rzymskich. Do· 

tychczas odkryto i zbadano 21 skupisk. 84 to rótnej wielko~ci ja 

my i czę,ci rowu. Rów /zbadany na długości 15 a/ i więkazo'6 jam 

pochodzę ~neolitu /przewatnie kultura ceramiki wstęgowej ~tej/. 
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Odkryto też jamę z okresu l ateńskiego o silnie przepalonych 

ścianach, z duż~ ilości~ polepy i małą ceramiki. 

Badania trwają. 

IIOWOGROD, pow. ł.omża 

OPATOWICE, pow. Radziejów 

Kujawski 

Stanowieko 12 

patr~ wczesne ~redniowiecze 

Muzeum Archeologiczne 

i Etnograficzne w Łodzi 

Badania ratownicze prowadziła dr Lidia Gabałówna 

/przy udziale uczestników ekspedycji wykopalisko- . 

wej w Sarnoll'ie.· Finansowało :Muzewn Archeologiczne 

i Etnograficzne w · Łodzi. Stanowieko neolityczne 

/kultura pucharów lejkowatych i amfor kulistych/. 

Pierws~y sezon badań. 

Piaszczyste wzgórze opatowickie etanowi człon moreny radzie

joweko-opatowiokiej. Leż~ w kącie utworzonym przez drogę z Opa

tawic do Radziejowa i z Opatowic do Zagórzyc. Od lat rozwija się 

tam ożywiona eksploatacja piasku, odsłaniając i niszcząc coraz 

to nowe obiekty archeologiczne. 

Autorka niniejszego sprawozdania w latach 1956-1960 prowa

dziła tam dwukrotnie badania ratownicze /na stanowiekach 1 1 3/ • 
• 

Nowoustalony punkt, odkryty przez ·studenta Uniwersytet~ Po-
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znańskiego- J. Bedn~razyka, , znajduje się w północno-wschod

niej oz~~ci wzgórza. Ha gł~bokośoi ok. 1'0-150 om pod powierz

chnią, w skarpie czynnej piaśnicy, natrafiono na skupisko spa

lonej pszenicy. Wykop ratowniczy o wymiarao.h ok. 3,10 m.x 2m 

pozwolił stwierdzió, te zalegało ono w warstwie z zabytkami 

kul tury puo.hiU"ów lejkowatych i amfo·r kulistych. Nie by~o okre

'lone przez hden ceiowo złotony przedmiot. 

W ciągu najblitszyoh trzech lat przy wzgórzu opatewiekim 

powstanie wytwórnia cegły silikatowej. W ciągu 15 lat zostanie 

ono zniszczone przez kopalni~ piasku. 

Wobec faktu, it na jego powierzchni znajduje się szereg 

etano~isk /aktualnie znamy 4/ głównie z neolitu, postulowane 

aą · ezeroko za~ojone badania r.atownioze. 

OSJAXOW, pow. Wieluń patrz paleolit i mezolit 

PIOTRAWIN, pow. Opole Lubelskie patrz wczesne średniowiecze 

PROSZOWICE - powiat patrz badania penetracyjne 

PTKANOW, pow. Opató~ Zakład Neolitu Instytutu Historii 

Xul tury Materialnej P.A.N 

Badania prowadził dr Zygmunt Krzak. Finan• 

sowa~ IHKM PAN· Drugi sezon badań. Osada z 
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okresQ neolitQ /kQltQra pQCharów lejkowatych/. 

W Qbiegłym rokQ. na rozległym wzgórzQ lessowym górQjąoym 

nad okolicą. odkryto na powierzchni zabytki kQltQry pQcharów 

lejkowatych. Gdy w rokQ bieżącym na połQdniowo-zachodnim sto-
, 

kQ wzgórza przeprowadzono w -trzec~ miejscach wykopy sondatowe. 

przekonano się. że pod próchnicą nie ma znaczniejszych śladów 

osadnictwa. Jedynie przy skrajQ wysoczyzny zalegała pod ziemią 

orną ciemniejsza warstwa o niejednakowej miąższo~ci. Znalezio

no w niej drobne zabytki osadnicze kQltQry pQcharów lejkowatycH. 

zapewne zmyte z wyższej części wzgórza i zatrzymane dzięki jego 

darniowemQ obrzeteniQ. 

PUTNOWICE - Kolonia 

pow. Chełm LQbelski 

Konserwator Zabytków 

Archeologicznych w LQblinie 

Badania prowadził mgr Andrzej KQtyłowski. 

Finansował WKZ w LQblinie •. Wstępne rozez

nanie przypadkowego odkr1oia. Grób skrzyn

kowy z okreaQ neolitQ /KQltQra amfor k~li

stych/. 

Stanowisko znajdQje się na połQdniowym stokQ wzgórza, ła~ 

godnie opadającym kQ podmokły~ łąkom. nieco poniżej kQlminacji. 

Odkrycia dokonał rolnik. ob. Antoni Sitarz. podczas jesiennej 

orki. Natychmiastowa interwencja pozwoliła na zabezpieczenie 1 

znaleziska. Jest to skrzynkowy grób kQltQry amfor kulistych. 

Ze względQ na niesprzyjające warQnkQ atmosferyczne -grób nie zo-
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stał całkowicie wyeksplorowany. Planowane jest przeniesienie 

go w całośc i do Muzeum Regionalnego w Chełmie Lubelskim. 

RACIBORZ, las "Obora" patrz wczesne . średniowiecze 

SADURKI, pow. Puławy Muzeum Okręgowe w Lublinie 

Badani~ prowadzilis mgr mgr Amla Kloes, Waler~a 

Kunioka i Zygmunt Sluearski. Fi.nansowało Muzeum 

Okręgowe w Lublinie. Pierwszy sezon badań. Cmen~ 

tarzysko z okresu neolitu /kul tura pucharów·· lej

kowatych/. 

We wrEeśniu kierownik szkoły w Sadurkach, ob. Hieronim Pi

l ip, zawiadomił Muzeum o odkopaniu przez ·St. Gębalę, na r1łaenym 

polu, grobu z du~ę ilością kości, ceramiki i kamieni. Na miejecu 

stwierd~ono stanowieko kultury pucharów lejkowatych. Ze względu 

na pó:tną porę i prace polowe, na razie zdecydofłanO się ·jedynie 

na przeprowadzenie badań ratownic~ych. 
i! 

wytyczono 5 działek o łącznej powierzchni 125 m • W znisz-

czonym poprzednio grobie zachowało się dno, wyłożone l~no . uło

~onymi kamieniami. a z wyposażenia - dwa naczynia i przęślik 

bursztynowy. Pię6 metrów na północ od grobu zarysowała się ciem

na plama o kierunku weohód-zaohód /dł. '3 m/. Pełnisko bardzo ubi

te, czarne, zmieszane ~ wapiennym miałem o miąższości 60 om -

przedzielała 20-~o cm waratwa l~no ułożonych kamieni. Jeden metr 

na wschód od plamy odsłonięto grób. Przykrywaj~ce go kamienie 

ułożone były lutno na grubo~ó. '30 cm. Boczne ściany zbuJowane : 
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• dUŻych głazów. Starano się układa6 je p~askimi powierzchnia

mi do wewnętrz co ~tworzyło nieregularną czworoboczną skrzynię. 

Ze szkielet~ zachowały się kości czaszki, jedna kcś6 przedra

mienia i dwie kości goleniowe. Przypuszczalnie . zmarły uło~ony 

był na wznak. Za g~ową ~ieszczono trzy naczynia /flaszę z kry

zą, amforek 1 k~bek/. 

Dalsze badania pozwolą na dokładniejsze poznanie cmenta

rzyska. 

SANDOMIERZ, Kościół św. Ducha 

SANDOMIERSKA WY ZY'NA, 

pow. Opatowek! 

BARNOWO, pow. Włocławek 

Stanowieka 1 i 1A 

patrz średniowiecze 

patrz badania 'penetraęyjne 

ł:!uzeum Archeologiczne . 
i Etnograficzne w Łodzi 

Badania prowadziła dr Lidia Gabałówna przy 

udziale mgr J. Barszczska z hAiE w łodzi i 

studentów: J. Krzepkoweklej z UW, J. Bednar

czyka i A. Kośki z UAM. Finansowali: MAiE ~ 

Łodzi i WKZ w Bydgoszczy. Czwarty sezon badań. 

Cmentarzysko 1 osada kultury pucbarów lejko-
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watyoh /faza AB - ok. ' 500 lat p~n.e./. 

' 
S . t a n o w i e k o 1· /cmentarzysko/ 

a/ Grobowiec 7, Zrekonetr~owano obiekt na przestrzsni 56 . 

m bietących, licząc od wierzchołka. W części czołowej ograni-
, 

ozono się do wy~ównania poziomów pozostawionych po eksploracji 

w 1968 rok~. Ze względów organizacyjnych nie doprowadzono eks· 

ploracji grobów do końca. 

b/ Grobowiec /?/ 9, Obiekt lety między grobowcem 8, prze• 

badanym w 1967 rok~. a .grobowcem 7, letniej~ wątpliwo~ci, czy 

mamy t~ do ogynienia z mogiłą tego typ~ • . co pozostałe, nie wy

~ledzono bowiem zarysów rowów po kamieniach obstawy. Wydaje ei,, 

te nasyp /na razie jeszoze nie motemy okre~lió jego kształt~/ 

był t~ obstawiony luJno stojąoyFi ~ głazami. 

Najwytszą partię grobowca /?/ 9 pokrywa intensywnie czarna 

sypka próchnica, poprzetykana warstewkami białej wapnietej e~b

stancji i br~atnej torfiastej ziemi. /Występowanie identycznych 

warstw stwierdzono w wąwozie strumyka, wpadającego do rzeki Zgło• 

wiączki - z pewno~cią.nie zalegaję one nigdzie in situ w lesie/• 

Znajdowano w niob setki skor~p ~limaków. Kulmi~aoja te·j czę6oi 

jest przecięta przez ~ ~kop. Sądzimy. te podobnie jak wkop po~ 

przez ku1m~naoję grobowca 7, jest to pozostałośó po eksplorato• 

raoh grobowców z ubiegłego wieku. 

Części tej nie przebadano do końca. Nie wiadomo. ozy za

wiera ona groby. czy tei w jaki~ inny sposób wiąte się z obrzę

dami zalotycieli omentarżyska. 

Ceramikę z grobowca /?/ 9 cechuje prymitywizm zdobienia. 

wła~ciwy fazie AS k~ltury pucharów lejkowatych. 

S t a n o w l s k o 1A /osada?/ 
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W dalszym ciąg~ obiekt dostarcza ceramiki z tazy AB k~t~- · 

ry p~oharów lejkowa.tyoh. Towarzyszę. jej ~o~6 \liczne zabytki krze

mienne. Brak prudmiotów z ko,cl i rog~. 

W SQmie .badania tegoroczne objęły 10 odoi~ów o wymiarach 

5 x 5 m /zakończono eksplorację eiedmi~ z nich/. 

W bietącym rok~ w północno-wachodniej czę~ci atanowiska 

natrafiono na kilkuwarstwowy br~ z kamieni polnych, a w jego 

obrębie - na palenisko. Występowało t~ wyjątkowe zagęszczenie za

bytków - głównie krzemiennych. 

Poza tym na stanowisk~ 1A nie ~dało eię odkryó ~adnyoh in"' 

· nyoh obiektów, które mogłyby blitej okre,li6 jego charakter. 

Zabytki ze stanowieka 1A pozostają w Polsce · ~ikatowym ze- . 

społem materiałów z tazy AB k~ t~y p~oharów l~jkowatyeh. Uz~peł-: 

niają one problematykę omentarzyska aotliwo,cię ~zyskania szere

gu nowych danych na~ temat chronologii i genezy k~l~y , puoharów 

: iejkowatych. 

SIOIIY, pow. Góra Xatedra Aroheo~ogii 

Uniwersy~etll Wrocławskiego 

. . . 

Badania prowadził dr Włodzimierz Yojoieohowaki. 

Jinanaował Uniwersytet Wrocławski .• P:l4ty sezon 

b~cl811. Osady z okresów neol1 tli,· halastatu i .. 

wczesnego ~redniowieoza. 

,. 

Tegoroo~e badania koncentrowały się na terenie przylegają~ 

cym od poł~dnia do istniejącej t~ twirowni. Przebadano obszar o 

. powierzc~i · '00 m2• Na odcinku tym odsłonięto, pod waratwą orną. , 
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silnie przemieszaną warstwę kulturową o miąższo~ci wzrastają• 

oej z północy na południe /0,05 m - 0 1 25 m/. Prawdopodobnie 

spłynęła ona z wyższych czę~ci wzniesienia. gdzie warstwy ta

kiej nie stwierdzono. Zawierała materiał neolityczny /grupa 

brzesko-kujawska kul~ury lendz!elekiej, kultura amfor kulis

tych/, materiał kultury łużyckiej, 'kultury przeworekiej z okre~ 

su p6tnolateńekiego /1/ i wczesnośredniowieczny. Stwierdzono 

tylko jeden obiekt neolityczny /prawdopodobnie ·palenisko/ oraz 

kilka ~ladów po słupach domu słupowego nr 4 /kultura amfor ku

listych/. Nie odsłonięto dalszych obiektów osady ludności gru

py brzesko-kujawskiej kultury lendzielskiej, co może wskazywa6 

na to, iż osada ta zajmowała przestrzeń leżącą na wschód od 

żwirowni. 

W najdalej na zachód wysuniętym odcinku wykopu natrafiono 

'na obiekt związany z nieznaną do~d faza zasiedlenia tego sta

nowiska, a mianowicie z okresem wczesnośredniowiecznym /VII-

IX wiek/. Jest to prawdopodo~nie rumowiało epalonego domostwa, 

Datuje je ceramika. Osada wczeeno~redniowieozna znajduje się na 

zachód od żwirowni i wydaje się, iż leża~a też na zachód od 

osad neolitycznych. 

Badania stanowieka zostały zakończone. 
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zamieszkała 1 ewentualnej osady nalety szukaó w większym od

daleniu. 

Planowane prace na rok przyszły maję ogr&miozyó się do 

rekonstrUkcji grobowca IV .oraz zagospodarowania terenu, wydzie

lo.nego pod re·zerwat archeologiczny. 

WŁOSZOZOWA /i Jędrzej.ów/ 

- powiat 

WOJNOWICE, pow. Głubozyce 

Stanowieko 1 

patrz badania penetracyjne 

Konserwator Zabytków 

. Archeologicznych w Opolu 

Badania prowadził mgr Zbigniew ~agniewski. 

linansował WKZ w Opolu. Drugi sezon badań. 

Osada z okresu neolitu. 

W dniach od 13 do 30 ~rze~nia kontynuowano ratownicze ba

dania wykopaliskowe na stanowisku nr 1 rozpocz~te w 1968 roku. 

Wykop I/69 założono na przedłużeniu w kierunku północnym wyko

pu I/68. Objął on powierzchnię 106m2 • 

Układ warstw przypowierzchniowych przedstawiał się nastę·-

pujęooa 

1/ warstwa ornaa ciemno-brunatna zwarta próchnica z domie-

szkę less , 

21 warstwa . kulturowaa ciemna, miejscami czarna, tłusta 

próchnica z do mieszkę lessu. Zachowana jedynie fragmentaryoz

nie w · zagłębieniaoh calca, 

3/ calec - ~ardzo zwarty less. 
W czasie badań natrafiono na 8 obiektów. Z nich i z warstwy 
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ornej uzyskano łęoznie '974 ułamków ceramiki, 1546 grudek polepy , 

1'08 kodoi swiersęcych oraz 1~0 krzemieni 1 166 zabytków "spec

jalnych". Z wy-eksplorowanych jam na szczególną tlWagę zasługuje 

jUla nr 9. Została ona uznana jako pozoetało~6 po obiekcie mie.ez

kalnya /p6łeiemiance~. Materiał z półziemianki, jak i z innych 

obiektów .jeet jednolitJ 1 reprezentuje kulturę puch~rów lejkowa

tJeb * eleaentaai ceramiki promienistej. 

WOlln't, pow. ól .. tJn patrs . epoka brązu 



EPOKA BRĄZU 
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BiDZIESZYN, pow. Gdańsk Muzeum J.roheologiozne 

w Gdańsku 

Badania prowad ził mgr .Janusz Podg6reki. 

Finansował WKZ w Gdańsku. Piąty sezon 

badań. Osada z końca epoki brązu i okre

su halsztackiego. 

Badania koncentrowały się w południowej partii stanowiska. 

Nadal jednak nie udało eię osiągną6 jego skraju • . Wskazuje to na 

duty obszar zajmowany przez osadę. W toku badań o~słonięto prze

strzeń 4 arów, na której odkryto 21 jam i 4 paleniska. Dzięki 

temu liczba przebadanych obiektów wzrosła do 144. 

Jamy najczęściej miały rozmiary 1-2 m średnicy. W rzucie 

poziomy~ najczęściej koliste lub nieregularne. W przekroju zwy

kle występował zarys niecki lub rzadziej - workowaty. W więksao

śc i zawierały stosunkowo obfity materiał oeramicłny i kostny. W 

nielicznych tylko obiektach inwentarz był nikły lub w ogóle go 

nie było. W ośmiu jamach odkryto dalsze fragmenty glinianych 
' form odlewniczych typu niszczejąoego~ 

Faleniska zasadniczo pozbawione były materiału zabytkowego 

lub był on nieliczny • • 

Wśród ceramiki większoś6 ułamków pochodzi z dutych .~ac~y.ń 
' typu zasobowego o schropowaconej, niekiedy obmazywanej powierm-

ch.!li . Mniej licznie występowały !ra·gmenty tale'rzy, kubków, mil!l. 

Kilka naczyń udało się całkowicie lub częściowo zrekonstruowa6. 

·Na uwagę zasługuje odkrycie dużej partii naczynia dwustożkoweg~ 

z ornamentem dołków na załomie brzuśca.Ma on odpowiedniki~ o~ 

ramice grooowej na Pomorzu Gdańskim w młodszym podokresie hal-
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••taokim. 

Ba inwentars przebadanych obiektów składają eit ponadto 

węgle draewne, polepa, aurowiec bursztynowy, brtłki brązu 1 

ułaaki preedmiotów bręaowyoh oraa rylec. ko,oi~. 

W lataoh następnych przewiduje eię kontynuację badaó. 

~IBIXOWIQB, pow. Raoibórs Xoneerwator Zabytków 

Archeologicznych w Opolu 

Badania prowadaił mgr EQSeniuez Tomczak. 

Yinaneował WXZ w Opolu. DrQSi seson ba

dań. O•ada • okresu neolitu i s epoki · 

Kontynuowano prace wykopaliskowe w obrębie twirowni nale

łęoej do ob. J. Xrakowozyka. Załotono wykop III /40m2;, który 

dostarcsył bardso duło fragmentów ceramiki, polepy, materiału 

krsemiennego oras węgielków drzewnych. Odsło~ięto dalszą ozę~6 

dułego obiektu mieszkalnego k~tury ł~yckiej. Z uwagi na to, 

te nie przebadano jeszcze oało,oi obiektu, nie motna poda6 je

go pełnej charakterystyki. 

Badania b•dę kontynuowane w przyszłym roku. 
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BISXUPICE; pow. Xrak6w 
f 

Muzeum ~up Xrakowekich 

Wieliclika 

Badania prowadzilit .doo. dr Marek Gedl. 

mgr Barbara ~edl, mgr Michał Parczewski, 

Renata Xisza. linansowało M·uuum ~up Irl:l

kowskich Wieliczka. Pięty sezon badśń • 

. Osada kultury łutyckiej/III okres brązu, 

okres halsztacki/ i ~lady osadnictwa neo

litycznego /kultura ceramiki wstęgowej i 

pucharów lejkowatych/. 

Badana osada lety na zachodnim cyplu wzgórea Chełmik, 

wenosząoego się nad wsią Biskupice. Prace w 1969 roku ~bjęły 

'zachodnią ozę~ó etanowiska na przestrzeni 12,5 m2• Wykopy VI 

1 VIII zlokalizowane na wytszych partiach wzgórza nie uchwy~ 

. oiły warstwy kulturowej. Wystąpiła ona natomiast przy krawę- . 

dzi wzniesienia, w wykopach VII 1 IX. Zalegała tu do głęboko'

oi 200 om, osiągając miątezoś.6 100 om. Stanowi ona wypełnieko 

dutego zagłębienia w calcu, które cięgnie się wedłut północ

nej krawędzi wzgórza na linii wschód-zach6Q, ~ które uobwyoo- . 

no jut w czasie badań lat poprzednich.· W obrębie tej warstwy · 

ukazały się zarysy dwóch niewielkich jam. 

Warstwę kulturową etanowiła intensywnie czarna ziemia za

wierająca bardzo dutą ilośó polepy i ceramiki. Przewstaję frag

menty dutych, grubościennych naozyó zasobowych, zdobionych nie

kiedy na załomie dołkami lub listwą plastyczną z dołkami. Wy- , 
. 1/ 

stępują równiet ułamki naczyń zdobionych karbowaniem na zało-

~ie, mis karbowanych na załomie a w dolnej części zdobionych 
1\~ . ' 
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pionowymi kreekami, oserpak6w profilowanych s uchem WfetaJęoym 

ponad krawęd• oras niewielkie ilości napsyń cienko.cienn~c~. 

Ba~ciekawesę formę stanowię oienkościenn~ naczynia kielichowa

te, wykonane bardso nieetarannie, sapewne jako przedmioty jed

norasowego utycia. Więłe eię je s procesem produkcji eoli s so

lanek• 

Bardso nielicenie reprezentowane były wśr6d tegoroosnego 

materiału sabytkowego wyroby metalowe. Na . uwagę sasługuje jedy

nie sw6j bręcowy, ezpila brązowa z gł6wką rosklepaną i zwinię-, 

tę w uszko oraz bransoleta /?/ telazna wykonana z grubego, ok

rągłego drutu o 6rednioy 7 mm, z końcami zachodzącymi na siebie • 

.Badania na tym etanewieku -kontynuowane będę w roju przyez~ 

łya. 

BNIB, pow. Srem 

BRUSZCZEWO, pow. Kościan 

O.lŁOWABIB, pow. Otwock 

patrz wczesne średniowiecze 

patrs uzupełnienia - 68 

patrz okree paleolitu 

i mezolitu 
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CHABSXO, pow. Mogilno 

~irownia 

Mume~ im. Jana Kasprowioma 

w Inowrocławiu 

Bad~1a prowadził mgr Czesław Sikorski. 

Pinansował ~z. Pierwszy sezon badań. 

Osada i cmentarzysko neolityczne, cmen

tarzysko z okresu brązu /kult ~

ka/. 

Stanowieko znajduje się przy szosie z Mogilna do Trzemesz

pa. Tegoroczne badania miały charakter weryfikacyjny, albowiem 

w literaturze przedmiotu zdania były podzielone. Jedni · zalioza

li je do grodzisk wczesnośredniowiecznych, inni uważali iż jest 

to morena. 

Wykopy sondażowe założone w• stokach wzgórza i jego szczy"' 

oie nie ujawniły śladów sztucznych elementów obronnych. Na skar 

pie żwirowni odkryto lułne fragmenty kości ludzki ch, pochodzące 

z cmentarzyska zniszczonego przy wyh ieraniu żwirll. 
• l 

1f sondażowym wykopie u podnóża moreny natrafiono na grób 

kultury łużyckiej. Popielnica była ustawiona na kamiennym bru

ku. Odkryto ponad to kilkanaście bruków, je·dnakże same groby by• 

ły zniszczonea znajdywano jedynie lułne ułamki popielnic. 

Na polu leżącym na zachód od moreny zlokalizowano osadę 

neolityczną. Znaleziono tam ceramikę, dwa toporki kamienne ora' 

polepę. 

Zniszczone cmentarzysko szkieletowe usytuowane na zachod

nim stoku wzgórza można przypuszczalnie wiaza6 ze wspomnianą 

wyżej osadą. Według opowiadań miejscowej ludności podczas wy

bierania twiru przy szkieletsen znajdywano kamienne toporki. 
Obiekt należałoby skreślić z rejestru grodzisk. 
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OZERNIKOYIOE, pow. Złotoryja Konserwator Zabytków 

Archeologicznych we Wrocławi~ 

Badania prowadziła mgr Emilia Kihl-Byozko 

przy współ~dziale mgr Tadeusza Xaletyna. 

Finansował WKZ we Wrocławiu. Drugi sezon 

badań. Cmentarzysko kultury łu~yckie~. 

W związku z dalszym postępem robót ziemnych tj • zdejmowa

niem nadkładu i przygotowywaniem terenu do eksploatacJi kruszyJ 

wa, podjęto ratownicze pr ace wykopaliskowe. Przebadano obszar 

o powierzchni około 6 arów. Odkryto na głęboko~ci 0,5 - 0,8 m 

w warstwie drobnoziarnistego żwiru 16 grobów ciałopaluych. Wy

posażenie grobów stanowiła przede wszystkim ceramika w ilości 
. . 

do 19 egzem-plarzy w jednym grobie. Inwentarz grobów obejmował 

również przedmioty bręzowe. Na szczególną uwagę zasługuje brzyt

wa. z podwójnym ostrzem z gr obu nr 69. 

Chronologia omawianego zabytku więże się z IV i V okresem 

epoki brązu. 

Dl·UGOMIŁOWICE, pow. KoUe Konserwator Zabytków 

Aroheologicznyoh w Opol~ 

· Badaniami kierowała mgr El~bieta Noworyta. 

Finansował WKZ ~ Opol~. Trzeci sezon badań. 

Cmentarzysko ciałopalne z III okresu epoki 

brązu. 

Stanowisko usytuowane jest w odległości ok 1200 m na po-
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łudnie od wsi, na wzniesieniu przy du~ym wybierzysku piasku, 

na byłym polu ob. Szczęsnego. 
l 

Załotono dwa wykopy w nawiązaniu do siatki arowej z lat 

ubiegłych i oznaczono je nWDerami II i III. Wykop II obejmo

wał czę~6 przylegając~ ~o wykopu z roku ubiegłego, natomiast 

wykop III przebiegał 2,5 metrowym pasem przez ar 66 i 67• 

Odkryto dalszych 6 grobów ciałopalnych /nr nr 19, 20, 22, 

2,, 24i w~ród kt6rych wyrótni6 motna groby jamowe /nr 19 i 2af. 

groby popielnilteowe /nr 22, 2,, 24, 25/· Trzy gr_oby jamowe op• 

rócz popielnicy nie zawierały tadnych przystawe~. Jedynie w 

grobie 2' znajdowały się równiet fragmenty dwóch naczyń, z ktd

ryob jedno przykrywało popielnicę. W grobach jamowych opróos 

rozrzuconych ko~ci znaleziono jedynie nieliczne fragmenty ce

ramiki. 

Głęboko~6 występowania grobów wahała się od 'O do 70 cm. 

Groby położone płytko; tuż pod warstwę orną zostały 0zę~ciowo 

zniesczone przez orkę. 

Na północno wschodnim krańcu omentarzyska odkryto obiekt 

oznaćzony nPmerem 21. Wypałnisko jamy etanowiła intensywna sp~

lenizna • . · wystąpiły tu rcSwniet liczne dute kawałki epalonego 

drewna. Obiektu tego ze względu na brak materiału zabytkowego 

wydatowa6 nie motna. Przypuszczalnie więte się on ohronologicz• 

nie z okresem . ~ytkowania cmentarzyska. 

DŁUGO.IŁO'łiCE, pow. KoUe 

Stanowieko 1 

PREDROPOL, pow •. Przemy'~ 

patrz okres neolitu 

patrz badania penetracyjne 
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. GARUSZXI, pow. Kilioa Zakład Archeologii Wielkopolski 

i Pomorza IHXM PlB w Poznaniu 

Badania prowadziła dr Zofia H'ilceer-Kurnatowska 

przy współudziale dr Urszuli Dymaczewskiej i mgr 

Boteny Danielczyk /autorka tekstu/. Finansował 

WKZ we Wrocławiu. Pierwszy sezon badań. Osada z 

wczesnej epoki brązu- kultura iwieńeka. 

Stanowieko znaJ1!l było z materiałów .archiwalnych jako osa- ' 

da z okresu wpływów rzymskich. Lety ono na niewysokim wznie

sieniu nad łękami i terenami zalewowymi rzeki Baryozy! na po

lu uprawnym i terenie leśnym, około350m na półnoo ' od zabudo

wań wsi Garuezki. 

W ramach 14 eondaty odkryto w warstwie piasku pod warstwę 

or114 6 jam o przeoiętnyóh wymiarBob l m x 1;·2 m, posiadających 

wypełniska ezaro-tółtego piasku z ciemniejszymi zaciekami 1 

drobnymi .węgielkami drzewnymi. W większości jam brak było. oera

aiki, która jednakże wystąpiła liczniej w warstwie piasku pod 

ziemię ornę. W wyniku przeprowadzonych sondaży można etwierdzi6v 

i! badana osada posiadała rozproszoną zabudo"ę, . skupiającą eię 

jednakże w północnej części stanowiska. 

Ceramika występująca głównie w warstwie II /fragmenty na

czyń ze zgrubiałą krawędzią, barwy ozerwono-bDtzowej z ' domiess~ 

kę gruboziarnietego tłucznia/ charakteryetyczna jeet dla wese

enych okresów epoki brązu /kultura iwieńska/. 

Ze względu na znikomą liczbę znanych osad z tego okresu, 

odkrycie to ma istotne znaczenie. 
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' 
GORZYCZKI, pow. Wodzieław patrz średniowiecze 

GRODZISKO, pow. Olkusz 

Jaskinia nad Moaurem Starym.Duta patrz okres neolitu 

GRZM11CA. pow. Słubice Konserwator Zabytków Archeo-

Stanowieko 1 logicznych w Zielonej Górze 

Badania prowadził mgr Andrzej Marcinkian. · 

Finansowało Prezydium Powiatowej Rady Na

rodowej v;. Słubicach. Drugi sezon badań. 

Cmentarzysko ciałopalne ludności kultury 

łużyckiej z III okresu epoki brązu i wczes

nej epoki telaza. 

Stanowieko położone jest. na północnym krańcu wei, częścio

wo na terenie mł r ugo lasu i zagrożone uprawą leśną i budową 

wodociągu. 

W czasie dwu sezonów wydobyto ponad 230 grobów. Pochówki . z 

III okresu epoki brązu przemieszane były z grobami halsztacki-· 

mi. Z reguły były one bogaciej wyposażone w naczynia 1 lepiej 

zachowane od wczeenożelaznych. Na etan zachowania wpłynęła mię-

dzy innymi głębokoś6 zalegania. Jednym z najciekawszych zabyt

ków 11!-ciobrązowych jest brązowy haczyk na ryby. 

Z zabytków halsztackich najciekawszymi są noże żelazne, 

takież szczypce. paciorki szklane. oraz kolia z 150 paciorków 

bursztynowyeh. Z ceramiki na uwagę zasługuje zdobienie naczyń 

tzw. festonem. 



. Cmentarl!lyeko to zalio.l!lyó naleśy do grupy górsycltlej lud

no~oi kultury łutyoklej 1 etanowi, w obwili obecnej, jedno s 
. l 

najpełniej /około 80 • . oało~oi/ prl!lebadanych stanowiek tej ma

ło znanej grupy. Badania sakońozono. 

GRZMI!OA, pow. Słubice 

Stanowieko ' 

Konserwator Zabytków Aroheo

logio~yoh w Zielonej Górze 

Badaniami kierował mgr Andrzej Maroinkian. 

linansował WKZ w Zielonej Górze. Pierwesy 

eeeon badań. Cmentarzysko ciałopalne lud

noAci kultury łutyoklej z III okresu epoki 

brązu oraz jeden ciałopalny grób jamowy e 

II-III wieku .naszej ery. 

Prace ratlUlkowe prowadr;ono na rio·woodkrytym w trakcie prac 

siemnyoh, zgłoszonym przez kierownika miejscowej szkoły, etano

wieku połotonym w obrębie wsi, na jej południowym krańcu. Prze

badano obszar 12 ar6w wydobywając 6 grobów, przewatnie bardzo 

silnie zniezozonyob. Jeden z pooh6wk6w, dwupopielnioowy, zawie

rał 16 naczyń przystawnych, fragment spiralnie wok6ł osi skr,

oonej blaszki bręsowej i trzon szpili brązowej. W'ród ceramiki 
. ' 

prsewataję dsbany 1 amfory sdobione r6tnorako ukształtowanymi . . 
guzami, jak 1 niezdobione formy bania~te s cylindrycznymi szyj

kami. P6jn1ejezym, obcym wkrętem, na tym niewielkim cmentarzye

ku z III okresu epoki bręl!lu je'st jamowy · gr6b zawierający kilka 

fragmentów ceramiki se ~ladami ornamentu guzowego oras amfork1 

z wysoką. cylindryczną szyjką 1 przedmioty charakteryetyczne 

dla końca II wieku n.e. lub poo~tk6w III wieku n.e. Sę to oz,-
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4oiowo zachowane zapinki • ta~mowatym kabłękiem ukształtowanym 

esowato oraz grzebykiem z wysoq 1 szeroką 'poohewkę./4 rótnie 

• zachowane/o klamra do pasa oraz ozę~ó dw~stożkowatego 1 zdobio

nego przę~lika. 

Przebadano przyp~szozalnie cało~ó cmentarzyska. 

IWANOWICE. pow. Miechów Zakład Archeologii Małopolliki 

IHKM PAN w Krakowie 

... 

Badania prowadził doo. dr Jan Y.aohni~ przy 

. współ~dziale mgr Anny Dzied~szyckiej-Maoh

nikowej. mgr Barbary B~ohardo mgr Jadwigi 

Kamieński ej • mgr Bogdana ·Bal cera, mgr Krzy

sztofa Kaczanowekiego /antropolog/. Trzeci 

sezon badań na wzniesieniu "Babia Góra".Osa

da i cmentarzysko k~t~y mierzanowickiej. 

Także ślady osadnictwa neolityoznego,k~t~-

ry trzcinieoklej i ł~życkiej. 

Badania miały charakter szerokopłaszczyznowy. W rok~ spr.

wozdawczym odsłonięto ok. 25 arów powierzchni, a więo łęcznie 
' z poprzednimi sezonami zbadano j~t ok. ~5 arów. Stwierdzono. 

że osada mierzanowieka obejmowała nie tylko poł~dniowo-wschod

ni. cyplowaty skłon wzniesienia /rejon I/ ale w pewnym okresie 

rozszerzyła się na jego k~minację /rejon II/. Zbadano m.in 

obie~ty z najstarszej fazy k~t~y mierzsnowioklej z materia

łem tzw. gr~py Chłopice-Veeel~. Uzyskano d~żą ilośó kości bydła 

domowego oraz zwierzęt dzikich. Na terenie osady natrafiono też 

na kolejny pochówek trowy. Uchwycono dalszy zasięg głębokiego 
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rowll, który Qtaosał całą ·osadę od e trony południowe3 •• nie 3* 

~dzono uprzednio trlto· 3•3 oaę,6 · prseznaoaoną dla bydła. R6w 

ten· oddzielał sarazem ' oę•d• od omentarzyeka zajmu3ąoego połud

niowy eklori wsnieeienia ~ :ia . dnie rowll we ·wezystkioh przebadanych 

jego ·ódoinkaoh .zallwa!ono •lady po kołkach - by6 moA' niskiej 
. l 

palisadzie utr11dniająoej pr••3'oie~ Na omentarzyek11 zbadano 

daiesych 29 zachowanych poch6·~rk6w i kilkana,oie amiezozonych · 

prz .. obiekty klll tlli7 łlltyckie j. lącznie • groboi badanymi w 

rok~ 1968 odełonięto jllł ponad 60 pooh6wk6w,co atanowi zapewne . .. 

ok .50" zachowanej ozę,oi omentarzyeka. Wypoeatenie smarłych l , 

llło!onych • regllły' na bokll prawym lllb 'lewym • lekko podkuroso

nymi nogami/ '3eat bardzo eqpe. a najozę4ciej brak go z11pełnie. 

la ezoaeg6lną uwag' aaeług11je gr6b parzyety dw6oh mło4ych . męł- : 

·ozyan· swr6oonyoh ~arzaai kil. eobie, dotykających eię' palcami 

rąk~ Uderaa dllła 3ed0olito'6 oeoh antropologicznych wesyetkioh 
' eskielet6w. Zaawa~ono ozęeteee lokowanie poch6wk6w mę~czyan w · 

saobodniej ozę,oi cmentarZJeka. Ueyekano· wiele nowych wekasówek 

o powięzanill klllturowym oeady • Xotliną Karpacką• Badania będ4 

kontyn11ówane. 

JAKSioB, pow. Inowrocław patrz wczesne ·drednicwieoze 

JBZIOlU. JIAZURSXD patrz badania penetracyjne 



KALISZANY. pow.Wągro~ieo 

Stanowisko 
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Muzeum Archeologiczne 

w Poznani11 

Badania prowadził mgr Dobromir Dl1rczewski. 

~inansowało PGRN w .Wągrowc11. Dr11gi sezon 

badań. Cmentarzysko z IV-V okres11 epoki 

brązu /kult11ra ł11tycka/. 

Tegoroczne prace były kontyn11acją i zakończeniem ratowni

czych badań z 11biegłego rok11. Przekopano teren wokół pia~nicy, 

gdzie znajdowało się cmentarzysko zagrotone wydobywaniem pias

kl1. 

Początkowo kontyn11owano eksplorację w miejsc11 zeszłorocz

nego odkrycia 27 grobów. Znaleziono t11 11 dalszych. Na południe 

'od tego sk11piska odkryto dwa osobne pochówki. ~ odległości ok. 

4 m na północ od pierwszego skupiska, natrafiono na drugie 

zawierające 17 grobów. A około 3 m dalej ·- na trzecie, najmniej

sze ,· składające się j11ż tylko z 13 grobów. Za sk11piskiem tym 

odsłonięto jeszcze 2 - znowu osobne. Razem więc z grobami ubie-

głorocznymi odkryto 72 pochówki. Wydaje się, ta cmentarzysko 

składało się z ok. 100 grobów. W liczbie 30 brakujących mie~ci

łyby się te, które już zostały zniszczone przez okoliczną lud

nośó, jak i te. które leżą obecnie pod droga, do której przyle

gały wszystkie 3 skl1piska. 

Groby znajdowały się w pia.skll, na głęboko~ci od 20 do 60 

cm pod powierzchnią. Płytkie zostały przewatnie zniszczone. 

Weród 45 odkrytych w tym rok11, tylko 2 były jamowe, reszta zaś 

- popielnicowa. Prawie połowa popielnic nakryta była misami od

wróconymi dnami do góry. Czter~ groby zawierały podwójne popiel

nice, a w jednym przypadkil popielnica stała na płaskim kamieniu. 
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z 4' grQb6w popielnicowych tylko 16 miało po parę przy

etawek /jedynie w dwóch znaleziono po 7 i 8 sztuk, w więkezo'

oi zr~eztą ~niszczonych/. Przyetawki stawiano przewatnie pros

to, oho6 częś6 z niob letała na boku l~ dnami do góry • . Spora 

liczba naczyń w grobach była rytualnie zniszczona. Trzy ' pochów

ki popielnicowe mia·ły . nikłe bruki kamienne a jeden - fragmen

tarycznie zachowane obwarowanie. 

W 8 grobach znaleziono nie tylko ceramikę. W~ród przedmio

tów brązowych odkrytot 2 spiralki, fragment czubka nota lub 

bransolety spiralnej, główkę szpili, otwarty pier~cionek z ta-• 

'my a takte 2 grudki brązu. z:·kamienia i gliny znaleziono po 

jednym przedmiocie - krątek dwuetotkowaty wklęsły na szczytach 

i grzechotkę. Przedmioty te znajdowały się w popielni~ach, w~r6d 

spalonych ko6ci /jedynie grzechotka latała obok przy'etawek/. 

Na terenie cmentarzyska, między kamieniami zalegającymi 

p1a,nicę 1 znaleziono tet rozcieracz kamienny do tarna. Swiad.; 

ozyłoby to o istnieniu w poblUu osady, ·której jednak . riie odkry'

to. 

Cnronologia cmentarzyska, letąoego na obszarze g~upy za

obodniowielkopolskiej kultury łutyckiej, nie uległa zmianie i 

w dalszym ciągu roboczo jest ono datowane na I~-V okres epoki 

brąz_ u. 

XISOCHA, pow. Prkaenyez patrz wczesne ~redniowieoze 



KIETRZ, pow. Głu~czyoe 

Stanowieko 1 
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Katedra Archeologii Polski 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 

w Krakowie 

Badania prowadzili drc, dr Marek Gedl, dr Joachim . . 

Sliwa, mgr Barbara Gedl, mgr Krzysztof Kaczanowski. 

Finaneowałya Katedra Archeologii Polski U.J., Kate

dra Antropologii U,J, i Prezydium Powiatowej Rady 

Narodowej w Głubczycaoh. Cmentarzysko z III i IV 

okresu epoki brązu /kultura łu~ycka/, okresu lateń

skiego /kultura celtycka/, okresu wpływów rzymskich 

/kultura przeworska ?/. 

Prace prowadzono w dalszym ciągu w zachodniej części stano

wiska, w nawiązaniu do obszaru przebadanego w latach poprzednich 

'/systematyczne badania rozpoczęto w 1956 roku/. Przekopano .prze-
. 2 

strzeń o powierzchni 1800 m i zbadano 184 obiekty archeologicz-

ne /nr 1594-1777/. 

Znaczną większo~6 spośród nich etanowiły małe groby ciało

palne popielnicowe lub· bezpopielnicowe - jamowe, datowane w za

sadzie na III okres epok~ brązu. Groby te zakładane były prze

ważnie w małych kolietych jamach o Arednicy ok. 50-70 cm. We . 

wnętrzu jamy zło~ona była przeważnie jedna popielni ca ze spalo

nymi koś6mi wewnątrz, nakryta misą odwróconą dnem do góry, zaz

wyczaj obsypana resztkami etosu. Mniej liczne były groby tego 

typu, w których spotykano dwl.e lub więcej popielnice uetJilwione 

o.bok siebie, lub też inne naczynia towarz)'ezące popielnicy. W 

niektórych niedużych jamach nie było popielnicy, tylko spalone 

kości wraz z reeztk~1 · etosu wsypane były wprost do wnętrza 

jamy grobowej. Wy~ej wymienione groby zaliczone zostały do wcze-

snej fazy kultury łużyckiej. 
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Zbadano teł •iedem dutych grobów ciałopalnych, takie 

datowanych na III okree epoki brązu. Groby te · załotone zoeta

ły w dutych owalnych jamach o długo~ci dochodzącej do traech, 

a ezeroko,ci do dwóch metrów. W obrębie dutych jam motna było 

wyr6tn~6 zaryey ozworob~cznej, najozę~ciej wyrajnie prostokąt

nej tr~, na której dnie rozsypane były spalone ko~oi. Nie

kiedy ko6oi tworzyły wyrajne ekupieńia. W niektórych etwier-

. d zono występowanie śladów po czterech lub rzadziej po dwóch . 

słupach wkopanych w dno jamy grobowej. Pomiędzy tymi słupami 
\ 

snajdowała się trumna ze ~palonymi ko~ómi na dnie. Zaobserwo- · 

wano teł ~lady po poprzecznych belkach - legarach /?/ pod dnea 

trumny. Gr~by tego typu do chwili obecnej nie maję ~cisłych 

analogii poza obrębem cmentarzyska w Kietrzu. 

Zbadano takte kilka grobów ciałopalnych, popielnicowych, . . 
które mo!na datowaó jut na IV okres epoki brązu. 

Ha zacbodniob peryferiach stanowiska, w pcblUu miejs.ca, 

gdzie w roku 1968 natrafiono na pierwsze na omawianym stanowie

ku groby szkieletowe kultury celtyckiej, zbadano w roku 1969 

cztery dalsze groby szkieletowe tej kultury. Dwa spoś~ód nich . 

były grobami wojowników, wypo'bżonych t e1azne miecze, włócz-

nie, tarcze z telaznymi okuciami i drobne inne ,przedmioty wyko

nane z telaza. Są to pierwsze groby wojowników celtyckich od

' kryte na terenie Górnego Slęska. Jeden,kobiecy, wyposażony był 

· w brązowe bransolety i nagolenniki, a os ~atni, ze ~łabo zaoho~ 

wanym szkieletem, przyniósł dutą telazną zapinkę umieszczoną 

na piersi zmarłego. 

Opodal celtyckich grobów szkieletowych rózkopano kilka 

grobów ciałopalnych, wyposa~onych w ceramikę lepioną w ręce, 

przypominającą wyglądem ceramikę schyłkowej fazy kultury łułyo-
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kiej. W jednym z nich obok nQczyń lepionych, odkryto małe na

czynie typowo celtyckie, toczone na kole garnoarakim oraz zni• 

szozoną zapinkę telazną, takte z okresu lateńskiego. 

Zbadano takte dwa płytko , załotone groby z okresu wpływów 

rzymskich, datowane w,przybliteniu na II-III wiek n.e. Były to 

pochówki ciałopalne, popielnicowe. Na szczególną jednak uwagę 

zasługuje odkrycie pojedyńczego grobu szkieletowego, który da

towaó nalety na schyłek okresu wpływów rzymskich lub na poczę• 

tek okresu wędrówek ludów. Grób ten wyposatony był ~ dwie za

pinki brązowe, sprzączkę do pasa, liczne paciorki szklane i 

bursztynowe oraz w naczynt e toczone na kole garncarskim. Jest 

to pierwszy tego typu odkryty grób na cmentarzysku w Kietrzu. 

Dokończono tet badań nad dwoma czworobocznymi budowlami, ale 

badania te nie przyniosły konkretnych danych dla ustalenia 

bhronologii i funkcji obydwóch obiektów. 

KLESZEWO, pow. Pułtusk 

KRZEMIENICA, pow. Mielec 

KUNOWO, pow. Gostyń ' 

patrz okres wpływów rzymskich 

patrz okres halsztacki 

Muzeum Archeologiczne 

w Poznaniu 

Badania prowadziła mgr Emilia Kihl-Byczko. 

Finansowało PPRN w Goetyniu. Badania rato

wnicze. Cmentarzysko z · r okresu brązu /kul

tura łużycka/ 
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Badania ratownicze ob3ęły teren cmentarzyeka,aagrołony 

prses intensywną. aeohanicsnę ekeploataoj, 'piasku. 

W trakcie prao prsebadano przeetrmeń ok. 250 a 2• Ba .ob

asarst t.rm odełonięto ,, grobów zachowanych csę,oiowo 1 2 ·bar

dso snieacsone~ Wszystkie jednak zostały w »ewnym atopniu ros-. 
wleosone prsez spyohaoz. Bad n1ekt6rymi mogły etę pierwotnie 

anaj~owaó d~śe kamienie polne. 

Wesyatkie groby były ciałopalne, a na podstawie oeram~ki 

/kilka mniejszych naoayń saoh~wanyo~ w oało,oi/ mo~na je ~ali

ost6 do k~t~y łutyoklej z V-ego okres~ epoki brąz~. 

D.A.OZ.U.A-SP.ALOH.A., pow. Chrzanów 

Stanowieko 7 

patra okres haleataok1 

LOBAll!CW Konserwator Zabytk6w ·Aroheo• 

logicznych w Lublinie J:olonia Zagrody L11bartow·ekie 

·, 

~adania prowadsił mgr Apdrzej X~tyłowek~. 

Pinaneował WIZ w Lublinie. Czwarty le~oń 

badań. Slady osadnictwa B epoki br.au; 

wozeenej epoki tela1a oraz j b11~dW b~O; 

łytnyoh. 

Weryfikowano stanowieko na jego północnym 1 poł~dniow;;m 

odcinku zagrałonym pracami aiemnymi. 

Stanowisko lały w poł~dn1owo-uchodnie3 ciięttci .piasaoay-
' 

stego wsnieeien~a /roaoiągni,tego r6wnolełn1kowo międcy Wlep-
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rzem a L11bartowem/, w odległo 'ści ok. 200 m w kierunl:l1 na połud

nie od toru kolejowego 1 ok. 1 km w kierunk11 na północny-wschód 

od centrum mi asta. W bieżącym roku badania prowadzono na pol11 

. B. Jakubowakiego /północny odoinek stanowiska/ i na polu A.K~

my /połl.ldniowy odcinek stanowiska/, nawiązując do terenu badań 

z lat 1961, 1962, 1965 /teren Zakładu Oczyszczania Scieków i 

Miejskiego Wysypiska Smieci/. Zało~ono 6 wykopów sondażowy~h. 

nie łączonych ze sobą, o ogólnej powierzchni ponad 60m2 • Od- · 

ełonięto dwie jamy, których zawartość kult11rową etanowiły krze

mienie i ułamki naczyń ręcznie lepionych, nawiązującycq do oeJ 

ramiki ~łużyckiej~ z póinej epoki brązu- wcze~nej epoki żela

za. Ponadto natrafiono na ślady spslonego budynku drewnianego 

/chaty?/ przypuszczalnie pochodzącego z drugiej połowy XVII -

początku XIX wieku. 

ŁUPAWA , pow. Słupek 

Stanowisko 8 

Konserwator Zabytków Archt:Jolo

gicznych w Koszalinie 

t 

Badania prowadzili mgr Franciszek J. Lachowicz 

i mgr Dobrochna Jankowska. Finansował WKZ w Ko

szalinie. Pierwszy sezon badań. Stanowisko wie

lokultl.lrowe: osada kult11ry łużyckiej, cmentarzy

sko kultllry pomorskiej z V okres11 epoki brązu i 

okreeu halsztackiego. 

Stanowisko w łupawie położone jest w północnej części wsi 

na terenie żwiro~ni, do niedawna intensywnie eksploatowanej , co 

zadecydowało o konieczności pr zeprowadzenia badań ratowniczych. 
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Przebadano 620 m2 powierzchni zakładając wykop wzdł~ś ~c1any 
twirowni na długo,ci 80 m. Głęboko~ó wykop~ wahała się do 1 m 

3,5 m poniłej współczesnej powierzchni gr~t~. Wyrót~iono pię6 

_podstawowych warstw kult~owycb. Wstępna analiza pozwala wyrół

ni6 dwie podstawowe fazy ~ytkowania omawianego stanowiska. 

Starsza faza więłe się z osadę najprawdopodobniej l~dno~ci kul

t~y ł~yckiej. Przemawia za tym d~ta ilo~ó odkrytych jam i pa

lenisk. laza młodsza związana jest z istnieniem omentarzyska 

ciałopalnego l~dno,c1 kult~ pomorskiej datowanego ogólnie na 

okres halsztacki. 

Rezultatem tegorocznych prac wykopaliskowych było odkry

cie 5 grobdw ciałopalnych, 15 jam. 32 palenisk oDa& 2 sk~pisk 

ceramiki. 

Groby nale!ały do rodzaj~ popielnicowych. z wyjątkiem jed

nego /grdb nr 5/, w ktdrym przepalone ko~c~ l~dzkie pozbawione 

popielnicy. rozeypan~ były w obrębie komory grobowej zb~dowanej 

ze spiętrzonyob . kamieni polnych. W grobach poza silnie znisz

czonę ceramiką /popielnicami/ i ko~ómi nie stwierdzono obecno'

ci innego materiał~ kult~owego. 

Jamy naletały do rodzaj~ o~padkowych. Eyły z reg~ły nie

wielkie. stos~owo płytkie, kształt~ przewatnie kolistego o 

nieckowatych zwykle przekrojach. Na ich tre'6 kult~owę składał 

się przewatnie br~atny. ' próchniczy piasek · z zawarto~cię spale~ 

nizny i węgli . drzewnych. Dostarczyły one znikomych ilo~ci mate

riał~ archeologicznego w postaci mało charakterystycznej cera

miki naczyniowej. Paleniska naletały do typ~ palenisk otwartych. 

Eyły z reguły okrągłe l~b owalne, ulotone z 1 - . 2 warstw spęk&

nych kamieni polnych tkwiących w warstwie intensywnej spaleniz

ny. Równie! i one dostarczyły znikomej ilo~ci materiał~ cerami-

cznego. 
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oznego. 

Uzyskany materiał kulturowy jest nadzwyczaj ubogi. Zni

koma ilość uzyskanej ceramiki ut~udnia w znacznym stopniu da

towanie obiektu. 

Obiekt będzie badany w przyszłym roku .. 

MAOHOW, pow. Tarnobrzeg 

Stanowiska<6o 7 i 11 

Muzeum Archeologiczne 

w Krakowie 

Badania prowadzili mgr, mgr Adam i Janina 

Kraueeowie. Finansował dział Wojewódzkiego 

Ioneerwatora Zabytków Archeologicznych Mu

zeum Archeologicznego w Krakowie. Kontynu- . 

aoja badań osady kultury łużyckiej, przewor

ekiej i prapolskiej z epoki brązu i żelaza. 

W dniach od 21.VII do 2,.VIII.19E9 r. przeprowadzono ba

dania ratownicze na stanowiekach 6. 7 i 11 na terenie odkryw

kowej kopalni siarki "Tarnobrzeg", gdzie prowa~zone są pPace 

wykopaliskowe od 1957 roku. Omawiane ·stanowiska letą na pian

czystej, wysokiej terasie Wiały, na której znajduje się 20-60 · 

cm waratwa ziemi ornej. 

S t a n o w i e k o ··6 

Osada kultury łutyckiej z V okresu epoki brązu i okresu 

halsztackiego. 

W bieżącym sezonie wykopaliskowym przebadano teren około 

2,5 ara odkrywając '1 skupisk. Były to koliste jamy. o średnicy 

50-100 om, głęboko~ci 70-80 cm .• Wypełnieko jam etanowiła zmie

szana z piaskiem szarobrunatna próchnica, w której występowały 
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niekiedy gr~dki polepy i węgla dr.zewnego. Materiał ceramiczny 

reprezentowały ~łamki waz, garnkdw, mia, czerpaków, placków i 

prsęUików. 

Na terenie ,osady znaleziono ponadto kilka narzędzi i od

ł~pków krzemiennych. 

S t a n o w i a k o 7 

Zbadano teren 1 ara, . odkrywając bogatą wa_rstwę k~ turową 

do głęboko,ci 1 m. Wyeksplorowano równiet 1 jamę, keztałt~ · o

walnego 110 x 140 cm, głęboką na 30 · cm, wypełnibną piaskiem 

zmieszanym z próchnicą. Materialeceramiczny reprezentowały ~ła

mki naczyń gospodarczych, ręcznej roboty oraz stołowych, wy~o

nanych na kole garncarskim. Z wyrobów metalowych na uwagę za- . 

el~~je telazna radlica. 

Na stanowisk~ tym odkryto równiet oeramikę k~tury ł~tyc-

kiej. 

S t a n o w i a k o 11 

Osada prapolska z IX-X wiek~. 

Z~adano jedn4 ziemiankę wczesnośredniowieczną, ~niszczoną 

częściowo przemysłowymi pracami~ Ziemianka wk~pana była w tor-
. . -

:fiaatą ziemię i wypełniona do głębokości 90 om. czarną próchni

cą z bardzo d~tą ilością węgli drzewnych, polepy 1 ceramiki. 

KYSLIBORzycE, ' pow~ Tarnobrzeg 

NCWA HUTA - Mogiła 

Stanowieko 62 

patrz wczesne 'redniowiecze 

patrz okres neolit~ 



NOYOGROD, pow. Łowioz 

OBORNIKI SLł.SKIB, 

pow. Trzebnica 
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patrz wczesne ~redniowiecze 

•~zeum Archeologiczne · 

we Wrocławi~ 

Badania prowadziła mgr Joanna Domańska. 

~inansowało M~zeum Archeologiczne we 

WrocławiQ. DrQSi sezon badań. Cmentarzy

sko łQtyckie z epoki bręzQ. 

Y dniach 15 - 'O lipca 1969 r. wyeksplorowano 9 wykopdw 

o łącznej powierzchni 150m2• Odkryto 12 grobdw ciałopalnych. 
Wszystkie groby były wkopane w piasek i posiadały obstawę ka

mi~nnę lQb brQk kamienny. Wyposatone były na ogdł w kilka 

przystawek, w dw~ grobach występiły szpile brązowe. Cmenta

rzysko datowa6 motna na V okres epoki bręz~. 

OPO~E - GROSZOWICE Konserwator Zabytkdw 

Archeologicznych w OpolQ 

Badania prowadziły mgr Dan~ta Wotni~k /a~torka 

sprawozdania/ i mgr Halina JQrjewioz. Finanso

wał WKZ w OpolQ. Szósty sezon badań. Cmentarzy

sko kQltQry łużyckiej z III-V okresu epoki brę

ZQ i okres~ halsztackiego. Jama ~redniowieozna. 

Wykopaliska ratownicze odbyły się na polQ Anny KotQli, 'n91 

Odrę. Wykop załotony został w połQdniowej czę~oi stanowiska i 
l 
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poe~adał powierzchnię 75 ~2 • Odsłonięto na nim trsy groby oia• 

łopalne i trzy groby s"zkieletowe. Nawiąz11jęo .do badaó poprzed

nich odkryte w 1969 rok11 zespoły grobowe oznaczono kolejno nu

merami od 149 do 154. Groby ciałopa).ne zalegały eto.e11nkowo .pły

tko, bo na głębokodoi 20 do 30 om od powierzchni współczesnej . 
i w zwięzkll z tym llległy 11ezkodzeni11 podczas orki. Zachowały 

się po nich ak11pieka spalónych kości i skorupy naczyń . oraz· re

sztki obstawy kamiennej. Groby szkie~ towe posiadały jamy gr?-
. . 

bowe w kształoie ·wydłutonego p~oeto~ta oraz o•alll, zorientowa-

ne wzdł11t o·ai półrioo-południe ~ Wymiary jam wahały się w. gra:ą.i- , 

caoh od 210 do 240 cm dł11go~oi i od 80 do 100 om szerokości. 

Pochówek włdciwy zr:tajdował się na · ·głębokości 80 ·- 100 cm na 

dnie . jamy grobow~j, obstawionej .dutymi kamieniami. Na6 poohów-· 

kiem letały bruki kamienne pojedyńoze lub podwójne, wymiarami 

zblitone do zasięgu nitej · widocznej jamy grobowej. 

W grobie 154 zachowały się ~ragmenty pokrywy czaszki, w 

pozoetałych szczątki kostne uległy zupełnemll . rozkładowi. Na 

podstawie układu przedmiotów metalowych motna stWierdzić, te 

ezkiele'ty ułotone były głowami na północ. 1r okolicach głowy i 

nóg stały naczynia. Ilo~6 ich wąhała się od 4 do 5 sztuk. Były 

to garnki, misy, czerpaki i pokrywa stotkowata~ Groby szkiele

towe były bogato wyposatone w przedmioty metalowe, głównie oz

doby. Znaleziono w nich& 112 g11ziozków brązowych z których llło

tony był diadem, kółka brązowe, naszyjniki otwarte z drutu brą

zowego .skośnie tłobkowane, naszyjnik zamknięty pusty wewnętrz, · 

szpilę z tarczką ·spiralną oraz szpilę z łabędzią szyjkę, bran

soletę brązową i dwa nagolenniki bręz.owe puste wewnętrz. Poza 

tym w grobie 149 znaleziono paciorki b11rsztynowe oraz nót tela

zny, igłę brązową i przędlik gliniany. 



- 89 -

GrÓby szkieletowe poehodżą z okresQ halsztackiego. Oprócz 

grobów kultQry łQżyckiej odkryto również ozę~ó jamy z materia

łem ~redniowiecznym. 

Ot!ROWICE, pow. Tarnowskie Góry MQzeQm ~órnoUąskie 

w Bytomiu 

Badania prowadziła mgr Eltbieta Szydłowska. 

Finansował WKZ w Katowicach. Pierwszy sezon 

badań. Osada kultQry łQtyckiej i z _wczee~ego 

~redniowiecza /XI-XII wiek/. 

Stanowieko usytuowane jest na lewym brzegQ Brynicy na 

'skrajQ terasy rzecznej, mającej tQ charakter stromej skarpy, 

wysoko~ci około 2 m. Wykopy sondatowe , o ogólnej powierzchni 

153,75 m2 , załotono na polQ przytykającym od wschodQ do sadu 

ob. M. Dyszego oraz w samym sadzie /w trakcie badań przekopa

no ogółem 90,125 m3 ziemi/. W wyniku badań odkryto trzy jamy 

zawierające materiał kultury łQtyckiej oraz chątę wczesnośre

dniowieczną. 

Jamy kultury łużyckiej o średnicy około 1 m i w przybliże

niu kolistym zarysie sięgały średnio poziomQ 70 - 80 m. Wypał

nisko ich o brązowym zabarwieniu zawierało liczne skorupy, w~ród 

których przewdały Qłamki placków glinianych. Materiał ten da.to

waó należy na V okres epoki brązu. 

Wczesnośredniowieczna chata o regularnym prostokątnym za

rysie /wymiary około 2,70 x 1,00 m/ posiadała dobrze zachowane 

palenisko usytQOWane W części u~odkowej Z dużą iloŚcią przepale-
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nyob kamieni. Na materiał zabytkowy sk~adały eię liczne ułamki 

naozyó toozonyob na kole garnoarakim oraz telazny nót i ezydło. 

Od pozi~m~ 0,65 m wkopana była w bardzo twardy calec. Płaekie 

dno znajdowało eię na głębokości 1,15 m: Wetępnie ohatę . tę, o 

obarakterze półziemianki, datowaó.nalety na młodszą fazę wozae

nego 'r~dniówieoza /XI-XII wiek/. 

PASIEK!, grom. Izbica X~jawaka, 

pow. Xoło 

Stanowieko 1 

M~zeQm Archeologiczne 

i Etnograficzne w Łodzi 

Badania penetracyjne prowadziła mgr Irena 

Jadczyk. Finanecwało MAiE w Łodzi. Skarb 

z epoki brąz~. 

Na griU1tach wei Pasieke. ok. ' km na NB od rynku. w Imbioy . 

X~jawekiej przy kopani~ torf~ bracia Leon i Henryk Grodeccy zna

'ldli ekarb. Letał on ok. 1 m pod obecną powierzchnią t .orfowie_; 

ka, a ok. · 10 .om nad zalegającą po~ torfem kredę ·łęk.ową.· -

Skarb składał się z dwóch br$zowyoh, zdobio~ych naramien

ników z tarczkami 4limaoznicowatymi Óraz dwóch bransolet otwar

tych z brąz~, takte zdobionych. Wszystkie te przedmioty letał7 

t~ koło siebie. Są one/pokryte typową patyną bagienną. ' 

W bliskim sąsiedztwie tego znaleziska, ok. 2-4 m od niego, 

natrafił p. Bolesław ·oal /196' r./ na długą szpilę brązową ze 

zdobioną tulejką. takte z III okres~ epoki brązu /kultura łu

tyoka/. Okre,lono ją jako znalezisko "B" ze atanowiska 1 w tej

te miejeoowo,ci. 
w tej samej miejscowości w pohlitu. ekarbu została wydobyta, 
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w, czasie badań sonda~owych.zniszcŻona urna. zawierająca kości. 

Obok niej widoczne było zaciemnienie o ~rednicy ok. 1,5 m i 

głębokości 80 cm .nie zawierające żadnych zabytków. 

Ponieważ wszystkie ~~:nal eziska dato.wane są. na ten sam ok

res należy spodziewa~ się w tej miejscowości większego zeepoł~ 

~~:łożonego z osady, cmentarzyska oraz miejsca składania darów 

wotywnych. Badania nie będą kontynuowane. 

PiCZNIEW-POLKO, pow. Pcddębice Muzeum Archeologiczne · 

i Etnograficzne w Łodzi 

Badania prowadził mgr z. Kaszewski. Finan

sował WKZ w ł.odzi. Trzeci sezon badań. 

Cmentarzysko kultury łużyckiej epoki brązu. 

Prace koncentrowały się we wachodniej czę~ci cmentarzyska, 

· która jest najbardziej . narażona na zniszczenie. 

W trakcie badań na obszarze 425 m2 odkryto 21 grobów ciało

palnych, w tym 1'5 popielnicowych i 6 jamowych • . Wśród grobów po

pielnicowych 3 wystąpiły pod brukami kamiennymi. Zawierały one, 

oprócz popielnicy, od jednej do czterech przystawek, a w czte

rech wystąpiły ozdoby z brazu /szpile, bransolety, łańcuszki, 

kółka/. 

Groby jamowe odkryto pod brukiem kamiennym. Trzy z nich, 

oprócz przepalonych kości ludzkich , mia'ły jako wyposażenie uła

mki kilku rozbitych naczyń i przetopione, bliżej nieokre ślone 

przedmioty brązowe. Pozoetałe zawierały jedynie przepalone koś-

ci. 
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Ba podetawie torm naocyó ·oraa obra4dk~ pogrzebowego aot

na ~atal16 ohrono~ogi' tego omentarzya~a na dr~4 połow, IV ~ 

poozętek V okreiQ epoki brąz~. a przynaletnoś6 ·do grQpy ~rod

. kowopolek1e;1 k~ tQry htyot1ej. 

PIŁOZTSU, pow. J?ińoz6w patrz okres l~teńaki 

PIOTRJ.YIN, pow. Opole Lubelskie patre wczesne 'redniowittoc• · 

POLANY, pow. Scydłowieo patra wczesne 'rełnicwiecze 

PROSZOYIOI - powiat p~trz badania penetracyjne 

PRZnbROY, pow. pa tra QZI1pełnien1" 68 

RlOiłt, pow. Tuchola patra wcseane średniowiecze 

RlCIBORZ patrz wczesne ~redniowieoze 

Lee "Obora" 

RZADKWIR, pow •. Mogilno patrz okres halsztacki 
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RYBNA, pow. Brzeg . 

SANOOMIERSKA WY tyNA 

SMOLNO WIELKIE, pow. Sulechów 

STARA VIIES - pow. Węgrów 

STARA WIES-LUD'RINOW, · 

pow. Węgrów 

SWOLSZOWICE-BORKI 

pow. Piotrków Trybuna~eki 

Stopowieko 1 i 2 

patrz okres halsztacki 

patrz badania penetracyjne 

patrz okres paleolit~ i me~o

litu 

patrz okres nowożytny 

patrz okres lateński 

M~zeum w Tomaszowie 

Mazowieckim 

Badania prowadził mgr Marcin Gąsior. Ftnan

aował WKZ w Kielcach. Pierwszy sezon badań. 

Osada i cmentarzysko kultury trzcinieckiej 

z II okres~ epoki brąz~. 

S t a n o w i a k o 
. 

Poło źońe Jest na krawędzi pradoliny Pilicy po obu stronach 

drogi wiodącej ZP. wsi nad rzekę. W zwią zku z mającymi się roz

począć pracami ziemnymi przy 11dowie zbiornikE. wodnego "Sulejów" 
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prsyetąpiono do ratowniosyoh. badaó wykopaliskowych. Y wyniku · 

badań odsłonięto 4 3amy mieszkalne o wymi~raoh ok. 2 x 1.5. m 

i głęboko,oi ok. 0,8 m zawierające fragmenty naczyń kultury 

trsoinieokiej, odłupki ki-zamienne i węgle drzewne. 1f wypełn~

ek~ 3ednej jamy znaleziono dobrze zachowany grocik sercowaty. · . 
Poza tym odkryto niewielką jamę odpadkową 0,5 x 0,5 m całkowi-

oh wypełnioną dutymi fragmentami naczyń, · przyoUniętymi od 

góry dużym kamieniem. 

Poza typowymi dla kultury trzcinieoklej formami ceramiki, 

w materiale wydobytym z jamy znaleziono .fragmenty dużego na- • 

ozynia zasobowego o azerokimwt.tewie z wywiniętym na zewnątrs 

brzegiem, cylindryczną wyrajnie oddzieloną szyjką i baniastym 

brsu,cem. Odmienna struktura gliny, ·inna faktura powi.erzchni, 

wekasują na odrębne pochodzenie tego naczynia. Przypuszcza się, 

te jest to naczynie kultury przedłużyckiej. 1f sąsiedztwie tej-

6e 3amy zn•leziono rozcieracz do żaren z charakterystycznymi 

powiersohniami trącymi, wykona~y • buły krzemiennej. Na pedet~ 

wie niezbyt obfitego inwentarsa zabytków jak teł i braku warat

wy kulturowe3 należy przypuazcza6, że istniała w tym ~iejsou 

krótkotrwała osada-obozowisko. 

Y odległo4oi ok. 200 m na S od atanowiska badanego w roku 

bieżącym, majduje eię niewielka osada kul tury ·trr;oinieokiej 

badana w 1965 roku. Również i tu nie znaleziono ciągłej waratwj 
) 

kliiturowej, a inwentarr; zabytków nie był zbyt obfity. ' Po:iliewał 

oba atanowiska oddr;iela do'6 duta odległo'6 należy przyją6, że 

są to dwa różne obor;owiaka, których wsględna chronologia trud

na jest na razie do okre,lenia. 



- 95 -

a t a n o w i 8 k o 2 

W odległości 160 a na S od wykopów z 1965 rok~ natrafiono 

w itare3 piaśnicy na d~t• iloś6 fragmentów naczyń kult~y trzci

nieckiej. W wykonanym w ty• misjsc~ wykopie odełonięto n.a głębo

kości 0,7 m jamY dwóch grobÓ~ szkieletowych. Grób nr 1 zawierał 

fragmenty dwóch szkieletów oraz dwa całe naczynia leżące w po

bliż~ czaszki wyższego osobnika. Wśród kości długich znaleziono 

dwa paciorki b~sztynowe oraz zniszczone ozdoby brązowe w kształ~ 

oie ep~ężynek z taśmowatego dr~t~. Grób nr 2 zawierał drob~e fra

gmenty kości, zębów l~dzkich oraz części· zniszczonych naczyń. 

Brak czas~ nie pozwolił na prowadzenie w tym miejsc~ dalszych 

wykopów. Zabezpieczono jedynie teren do następnego sezon~ badaw

czego. Należy przyp~szcza6, że dalsze partie cmentarzyska, o ile 

nie uległy zniszczeni~ przy wy~ierani~ piask~, zostaną odkryte w . 
przyszłym rok~. 

SZCZECINEK 

Stanowisko 2 

Pracownia Archeologiczno-Konserwator

ska PKZ Oddział w Szczecinie 

Badania prowadził mgr Ryszard Rogosz. Finansował · 

WKZ w Koszalinie. Pierwszy sezon badań /badania 
' 

zostały zakończone/. Grodzisko l~d.ności kul t~t 

ł~życkiej z młodszej epoki brązu 1 okres~ hslsz-
1 

tackiego oraz osada wczesnośredniowieczna. 

Stanowisko położone jest na południowo-wschodnim skraju 

miasta Szczecinka ~ nasady półwysp~ przy poł ~dniowo-wsohodnim 

brzeg~ jeziora Trzesieka. Określane dotychczas jako oomniemane 
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,grodzisko, usytuowane jest na niewielkim wywyższeniu tereno~ 

wym opadającym łagodnym skłonem w kierunku jeziora. Mocno 

zalesione, kształtu podkowiastego o wymiarach 120 x 120 m i 

różnicy poziomów 7.5 m w stosunku do lustra wody w jeziorze. 

Wachodnia partia obiektu jest mocno zdeformowana pracami ni

welacyjnymi, które prowadzono podczas budowy wieży widokowej 

w początkach XX wieku. W trakcie tegorocznych badań wytyczo

no dwie osie wykopów w układzie wachód-zachód i północ~połu

dnie, przecinające krzyżowo cały obiekt. Ogółem założono 10 

wykopów obejmują cy ch w sumie powi~rzchnię 250m2 • 

Uzrskano .dosyć wyraźny obraz rozplanowania 1 funkcji 

obiektu. Przede wszystkim uchwycono we wachodniej i zachod,.. 
• 

niej cżęqci obiektu ślady umocnień w postaci wałów ~ ziemnych. 

W partii wschvdniej zachował się tylko skłon wewnętrzny wa

łu, reszta zaś została całkowicie zniszczona wspomnianymi 

niwe'lacjami. .Nieco lepiej przedstawiała się sytuacja w częś

ci zachodniej, gdzie od~ryto stosunkowo dobrze zachowane ją

dro glinianego wału. Tuż przy jego stopie wewnętrznej odkry

to półziemiankę ludności kultury łużyckiej. Nad ziemiankę 

· zalegały trzy warstwy /ogólna_ ich miąższość wynosiła 180/ 

przykrywające jednocześni e stopę wewnętrzną wału, nasycone 

wyłącznie materiałem kulturowy l!f typowym dla ludności kul tu

ry łużyckiej. Podobnę st;atygr afię uch~ycono również w ozęś

ci południowej obiektu, gdzie jednak nie zachowały się ślady 

umocnień. 

Pozostała partia obiektu tzn. część wschodnia i północ

na były w znacznym stopniu zniszczone i uchwycono tu na nie

wielkich głębokościach /50-80/ poj edyńcze jamy i paleniska 

zagłębiane w gliniastym calcu, któ r e również zawierały czys

ty materiał łużycki. 
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Wstępna analiza materiałQ, reprezentowanego głównie prze• . 

ceramikę o schropowaconych powierzchniach zewnętrznych, gładzo

nych wnętr~aoh, tzn. Qłamki naozyń cienkościennych o lekko przy

ciemnionych powierzohniaoh, sporadycznie występQjące naczynia s 

QChami oraz gQzkami, pozwoli~a na wydatowanie go na młodszy ok

res epoki brązu i ewentQBlnie początek Halletatt o. 
Prawdopodobnie na ten okres przypada !Qnkcjonowanie warow

nego grodu lQdno~ci kultury łQżyckiej, na którym następnie. lok~

je się osa4nictwo znacznie młodsze. 

W trakcie przeprowadzonych badań odkryto w środkowej partii 

obiektQ tQż , pod hQmQSem ślady rozwleczonych palenisk wczesnośred

niowiecznych, zagłębionych nieokowatO'"W. oalcQ. 

Doda6 też należy, że palenisko z tego okresQ odkryto rów

nież w zachodniej częś?i stAnowiska, też Q podstawy zewnętrzneJ 

wepomni~nego wałQ. Bezładne rozmieszczenie lQjnych palenisk, ab

solutny brak warstwy wczeeno.redniowiecznej, etoeQnkowo skromna 

ilość materiałQ z tego okresu, jak też fakt loko-ania palenisk 

na zewnętrz umocnień wydaje się potwierdza6 uprzednie epoetrz~ 

żenia. Zapewne osadnictwo młodsze miało otwarty obarakter osad

niczy, który w oparciu o zebrane ułamki naczyń, obtaczane zwyk

le tylko w górnych partiach nal~ży datować wetępnie na IX-XI wiek. 

SMIEŁY, pow. Koło Muzeum Archeologiczne 

i Etnograficzne w Łodzi 

Badania prowadził Zygmunt Błaszczyk /pod kierun

kiem prof. dra Konrada Jażdżewskiego/ ~rzy ws~ół-
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ndziale Ireny Jadczyk /antorka sprawozdania/. 

Finansowało Mnzeum Archeologiczne i Etnogra

ficzne w łodzi. Drugi sezon badań. Grób z IV 

epoki brązn. 

Ba skrajn lasn państwowego. przy drodze ' ze wsi Wietrzy- · 

ohowice do w.si Smieły. na poln gospodarza E. Paliwody zosta

ły przeprowadzone badania sondatowe. 

Ząpoozątkował je w 1947 rokn prof. dr K. Jatdtewski zna~ 

jdnjęc tam grób kultnry łntyckiej z IV okresn epoki bręzn. 

Zawarto~6 jego stanowiła popielnica otoczona ciemno brnnat

ną ziemię. W popielnicy·: · w~ród spalonych ko~ci znajdowały 

się cztery paciorki bnrsztynowe, jeden paciorek z b~aszki 

brązowej i jedno kółko brązowe. 

W obecnym• sezonie wykopaliskowym przekopano 3 odcinki 

5 x 5 m znajdnjąo grób ciałopalny z IV okresu epoki brązu. 

Wyposażenie grobn etanowiła popielnica zawierająca .przepalo

ne kości, wśród których letała szpila brązowa. Popie1nica 

przy~yta była misę. której dno uległo zniazozenin. 

Nie przewidnje się kontyn~cji badań. 
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TRESTA RZjDOWA, pow. Opoomno 

Stanowieka 1, 2 i 3 

Muzeum Regi·onalne w Radomiu 

i Konserwator Zabytków 

Archeologicznych w Kielcach 

Badania prowadmil mgr •ojciech Twardowski. 

~inansował Zarcęd Inwestycji Zabudowy Do

rzecza Wisły Srodkowej. Drugi sezon badaó. ' 

Stanowieko 1 - wielokulturowe& cmentarzysko 

ciałopalne m końca epoki brązu i początków 

epoki . telaza, osada kul tury trzcinieckieji 

ślady osadnictwa z okresu neolitu /kultura 

dołkowo-grzebykowa/ i okresu lateńskiego. 

Stanowieka 2 i 3 - osada kultury łutyckiej 

z końca epoki brązu. 

Stanowieko 1 -

Cmentarzysko·. 1r lipcu i sierpniu przebadanó pcwierschni• 

9,5 ara do 'redniej głęboko~ci 1 •· Odkryto dalsze 12' groby, 

w tym 4 jamowe. Więke~o66 grobów przykryta była pojedyńczymi 

kamieniami lub niewielkimi brukami kamiennymi na~ywaj'ącymi 

popielnice, albo kości i resztki etosu. Tylko w kilku .grobach 

odnalemiono dodatkowe naczynia /małe czerpaki, n,aczynia, minia

turowe/. natomiast w innych - cmęęto stwierdzono ich ob~cno66 

wśród kamieni nad popielnicami. 1r wielu popielnicach znalesio

no skromne przedmioty z brązu, głównie skręty s drutu a w jed

nym prmypadku bransoletę otwartą z ornamentem ze skośnych na

cię6. Popielnice są najczęściej dwuetożkowate, z baniastym 

lub dwustożkowym brzu6cem 1 długą szyją. czasami s~ chropowa

cone i . mają fo~ę baniastą lub jajowatą. a czasami e( to dwu

stożkowe amfory . z uchami powyżej załomu brzu,ca~ aechl powta-
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rza3ęoe eię w ceramice toa chropowacenie ozę,oi 'rodkowe3 

brz~'ca, gładka czarna powierzchnia wielu naczyń, ornament 

z rytych linii poziomych i ornament wygniatany karbowaną 

główkę szpili. Szozególnę uwagę zwraca naczynie ~ rytym orr: 

namentem ~iguralnym. Na 3ego szyi przedstawione są poetacie 

ludzkie /prawdopodobnie kobieo~/ w pozach tanecznych. 

Cm~ntarzysko, w sposób zwarty, zajmowało kulminację 

piaszczystego wzgórza na przestrzeni około 9 arów. Jeden s 

grobów oddalony był około 100 m o~ południowego krańca, co 

etanowi trudny do wytłumaczenia wyjątek. Eadanie cmentarzye~ 

ka zakończono. 

Osada. Ponitej poziomu występowania grobów odsłonięto 

warstwę kulturową 1 kilkadziesiąt 3am osadniczych. ~ceramika 

i • warstwy 1 z 3am nosi cechy kultury trzoinieckiej i grupy 

konetantynowskie3 kultury łutyokiej. Oprócz ~ragmentów naczyń 

odnaleziono rdzenie i narzędzia krzemienne, kamienne rozcie

racze, grocik eercowaty.i ~ragment przę,lika. Osada zajmuje 

rozległy teren i badania jej będą ewenthalnie kontynuowane. 

S t a n o w i e k a 2 i 3 

Połotone w widłach Pilicy 1 bezimiennego strumienia, na 

:wysokim brugu rzeki. Teren porol§nięty lasem'. Wykonano tu 5 

wykopów eondatowych o łącznej powierzchni 125 a 2• Ba głębo

lto,oi około 40-80 om, w ciemnożółtym piasku stwierdzono. skąpe 

występowanie ceramiki kultury łutyoklej z końca epoki brązu. 

Ba stanowieku 3e .blitej strumienia, natr~iono na jamy osad

nicze tejte kultury. Osadnictwo łutyckie było tu rozproszone 

ale prawdopodobnie zajmował'o rozległe obszary. 

Eadania będę kontynuowane. 



!RZISOf, pow. Głogów 

91;anow1eko 1 

- i01 -

Xoneerwator Zabrtków 

AroheologioanJoh 

w Zielonej G6rse 

Badania prowadsił agr Andrsej· Karoinkian • . 
linanecwał nz w Zielonej G6rse. PierweB7 

ee&on badań. Cmentarsyako ciałopalne l~d

. no6ci kult~ łutyoklej • końca epoki brą

z~ 1 wczesnej epoki telasa. 

Badania podjęto na najbardzlej sagrotonej ekap~oataoj, 

plaek~ i twlr~ czę6ci stanowieka połotonego na rosległya pła

ekowytu, około 1000 a na północ od wal, w lesie. Odkryto 30 

grobów popielnicowych. Ba QWagę zaeł~~je grób nr 4 sb~dowa

ny • 7 głazów ustawianych w <lw~ rsędaoh na oei w-z. 30 oa pod 

nimi, podobnie ~etawione naczynie. 

Pochówki datowane na V okres epoki b'r••~· sale~ały głę., 

biej i były bogaciej wypoeatone. Zawierały one a.in. nieepo

tykanych rozmiarów 1;sw. "1;alerze" ~ednoetronn1e zdobione orna~ 

aentem paznokciowym, i dochodzące do 40-45 oa 'rodnicy, Groby . 
s okres~ halsztackiego posiadały mniej nacsyń. Wedł~ ~oraa~ 

.. 
cji Powiatowego Konserwatora Zabytków Archeologicznych w Gło-

' gowie, wiosnę 1969 rok~ w trakcie wizytacji !wirowni ~d~to 

bogato wypoeatony grób z 'rodkowej epoki bręz~ zawieraj4cy •• 

in. naazyjnikl i eleklerki brązowe. 

Ze wzglę<l~ na gęete poazyoie le,ne praoe nie b•d4 konty

n~owane w najblltszych eezonach. 
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WARSZAWA-ZERZd 

· WI!OSTOWIOE II, pow. Strzelin 

• WORYTY, pow. Olsztyn 

WROOŁAW·XSIID WIELXIE 

patrz okree lateński 

patrz wozesn~ 'redniowieoze 

patrz okres halsztacki 

Muzeum Archeologiczne 

we Wrocławiu 

Badania prowadziła mgr Hanna Jankoweka przy 
\ 

współudziale mgr Jerzego Romanowa. Finanso-

wało Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu. Pier

wszy sezon badań. Osada kultury łutyckiej z 

pójnej epoki br~zu i okresu halsztackiego oraz 

osada wczesnoiredniowieczna. 

Prace wykopaliskowe miały ~harakter rozpoznawozy - oho

dsiło o stwierdzenie rodzaju stanowieka 1 uch~ycenie jego za

sięgu. Przebadano obszar o powierzchni 58m2• 

W trakcie badaó odkryto na głębokości ok. 0.5 m - 10 jam, 

w tym 9 z ceramikę kultury łutyoklej /m.in. ze skorupami~

czyń zasobowych, podkładek glinianych 1 in/, a 1 z ceramikę 

z końca wczesnego średniowiecza, śladami ogniska 1 dutymi koś6· 

mi zwierzęcymi. Kości znajdowały się równiet w kilku innych 

jamach. 

Osadę kult.ury łutyokiej - datowa6 motna obcenie na p6jną 

epokę brązu i okres halsztacki. 



- 103 -

ZAMEC ?.N O, pow. Głogów 

ZARZi~ [N DUZf, pow Opoczno 

patrz okres halsztacki 

Paóetwowe Muze~ Archeologicz

ne w Warszawie 1 Konserwator 

Zabytków Arobeologicznyoh w 

Kielcach. 
t 

Badan t a prowadził dr Jacek Mi~kiewioz. 

Fi naneował nz w Ktelcaob. Drugi · sezon 

ba dań. Cmentarzysko z IV okresu epoki 

br~zu /kultura łużycka/. 

Y dolach 9.V.-31.V. odsłonięto 575m2 powierzchni stano

wieka. odkrywając ł~cznie 18 obiektów w tym .3 groby popielni

cowe, 1 grób jamowy oraz 14 skupisk ceramiki bez ~ladów pochów

ków. 

Groby popielnicowe niczym nie różniły się od analogicznych 

obiektów odkrytych w roku 1968. /pojedyńcze popielnice wypełnio

ne czystymi przepalonymi ko66mi/. Wspomniane wyżej skupiska ce

ramiki zawierały albo ellnie zniszczone drobne ułamki nieokre

ślonych bliżej naczyń, albo małe naczynka, czasem naczynia mi

niatury zalegające w czystym piasku wydmowym. W skupiska~h jak 

i w pobliżu tych obiektów nie stwierdzono tadnych śladów ko~ci. 

Łęcznie w obu ·sezonach 1968/69 odkrytoa 26 grobów popiel

llicowych, 13 grobów jamowych, 3 duże skupiska przepalonych ko'

ci ludzkich oraz 14 skupisk ceramiki. 

Uzyskany material zabytkowy należy do charakterystycznyob 

wytworów ~czeenej fazy kultury łużyckiej, typowych dla·terenów 

Polski środkowej. 
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W rok~ 1969 przebadano ostatnie zachowane, nie zn~ezozo

ne partie piaskownioJ na której te•enie znajdowało eię ·omen

tarzJsko. Daleze prace na omawianJm etan~wieku nie będą pro-

-wadsone. 

ZBROJBIS~O. pow. Xłob~ck 

. Stanowieko 3 

Katedra Archeologii Poleki 

Uniwersytetu Jagiellońekieco . 

w Krakowie i ~oneerwator 

Zabytków Archeologicznych 

w Katowicach. 

Badania prowadził doc. dr Marek Gedl przy 

współudziale mgr Danut, Burozyk. linanecwał 

YXZ w Katowi~aoh i ~atedra Archeologii Pol~ 

eki UJ. Cmentarzysko • III-V okreeu epoki 

bręzu /kultura łutyoka/ badane od 1961 roku. 

~ontynuowano badania WJkOpaliekowe na atenowieku 3, po

łotonym na piaezozyetJm wsnieei~niu . zwanym "Grobelki". WykopJ 

salotono w północnej i zachod~iej czę,ci etan~wieka. Przebada- . 

no przeetrzeń o powierzchni 500 m2 1 odkryto 51 gr~bów kul tur7 

łutyoklej /274-330/. Czę'ó z nich etanowiły małe pochówki cia

łopalne popielnicowe 1 bezpopielnioowe-jamowe, zaliczane do · 

wczesnej fuy kul tury łutyckiej 1 datowane na IIl okree epoki 

br~zu. w•grobac~ tych obok ceramiki charakteryetycznej dla 

wozeenej fazy kultury łutyoklej w dorzeozu Liewarty. WJetępo

wały takte naczynia zdobione wozeenołutyo~ ornamentykę gusow,. 

Z wyrobów aetalowyoh na awagt saeług~je jedna szpila uchata, 

nalełęoa do form t,powyoh dla III okreeu epoki bręzu. Niektóre 
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zse zbadanych grobów pochodzą by6 może· z IV okresu epoki brązu. Brak 

j l'lak dobrze datowanych zespołów s tego okresu. W północno-zachod

niej części stanowieka zgrupowane· były groby datowane na V okres 

epoki brązu. Były one w przewadze szkieletowe i posiadały dobrze 

zachowane konstrukcje kamienn~ zbudowane z otoczaków granitowych. 

Nakryte były brukami, które niekiedy złożone były z kilku warstw 

kamieni. Pod brukiem znajdowała się jama grobowa obstawiona kamie

niami, zorientowana z reguły wzdłuż osi północny-zachód - południo

wy-wschód. W obrębie obstawy zgrupowane były naczynia, usta~ione 

przeważnie przy końcach jamy grobowej, zazwyczaj w północnym koń

cu, czyli w nogach zmarłego. Nielicznie reprezentowane były drobne 

·ozdoby brązowe jak szpile czy kółka z drutu brązowego, stanowiące 

ozdobę głowy. Szczątki kostne zmarłych uległy zupełnemu rozkładowi. 

W niektórych grobach omawianego typu w podłużnej jamie, obstawio

nej kamieniami, rozsypane były spalone kości, na~ladujące swym ukła

dem ułożenie ciała zmarłego. Groby datowane na V okres epoki brązu 

są charakteryetyczne dla podgrupy częstochowsko-gliwickiej grupy 

górnośląsko-małopolskiej kultury łużyckiej. 

~OWICE, pow. Głogów 

~AWCJ, pow. Tomaszów Lub. 

patrz uz~pełnienia 68 

Konserwator Zabytków 

Archeologicznych w Lublinie 

Badania prowadzili doc. dr Jan Gurba i mgr Andrzej 

Kutyłoweki. Pinansowało WKZ w Lublinie. Pierwszy 

sezon badań. Osady z okresu I-II epoki brązu /kul

tura trzoiniecka/. 
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Prace wykopallekowe podjęto ze względQ na stałe niszozenie 

1tanowiska przez eksploatację piaeku.'stanowiska ueytQowane są 

na lewym wyśezym brzegu rzeki Sołokil około 400 m na południowy 

aaoh6d od wsi turawoe. Przeprowadzone uprz~dnio b~dania powierz

chniowe ujawniły dwa główne. ekQpieka ceramiki ' odległ·e od eiebie 

ok. 250 m, polotone na nieco '!Ynieeionroh ponad_ łąki piaezozye

tych wzniesieniach. Łącznie ~dełonięto ~25 . m2• 

la etanowiekQ I wyeksplorowano warstwę oeadnics4 o m1ą!ezoś

o1 40 om zalegającą tuś pod powierzchnią ziemi i w dutym stopniu 

aniesozoną, . z której wydobyto kilkaset fragmentów ceramiki. _Odkry• 

to takte dwie jamy o obarakterze mieszkalnym /z1em1ank1 . 1Qb pół

ziemianki/, na planie prostokąta ze ~ladami · drew~ianych konetr~

oji. Jedna s nich zawierała dobrze zachowane palenisko wwle~ione 

z gliny /polepy/ oraz fragmentów zniszczonych naozyó. 

Ha stanowieku II w wykopie o powierzchni 1 ara odkryto jed~ 

jamę na planie prostokąta, o charakterze_ mieezka1nym z dutą zawar

to,oią ceramiki oraz zwartym-ekQpiekiem polepy 1 •ęgli drzewnych. 

W jej bezpo,rednim •ęeiedztwie znajdowała się owalna w planie jama 

goepodaroŻa/?/ z wypełniekiem czarnej, tłustej ziemi, .z ;ta:t6rej wy

dobyto kilkana,oie drobnych fragmeqtów naczyń, drobne kości oraz 

kilka odłupków k~zemiennych. 

Ceramika z · c)bQ et·anowiek jest jedno li ta klll t~o--o i nalety do 

kultury trzcinieckiej. 

tr.oowo, pow. Sławno pa.trz wczesne średniowiecze 



EPOKA ŻELAZA 

Okres halszla~ki 
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BALDRAK, pow. Kwidzyd patrz wczesne średniowiecze 

BEŁCZ JUŁY 

pow. Góra Slęska 

Muzeum Archeologiczne 

we Wrocławiu 

Badania prowadzi~ mgr Jerzy Gołubkow 

z udziałem mgr lelicji Bryłowskiej. 

linansowało Muzeum Archeologiczne we 

Wrocławiu. Cmentarzysko łutyckie z 

okresu halsztackiego. 

Celem badań była weryfikacja kilku spośród 11 znanych, 

na ogół, z przypadkowych znalezisk, stanowisk aroheologics

nych oraz badania powierzchniowe w okolicy. 

W wyniku badań zweryfikowano z wynikiem negatywnym 2 

osady neolityczne i 3 osady kultury łutyckiej oraz cmenta

rzysko ciałopalne kultury łuJyckiej. Stwierdzono ~etnienie 

innego, nieznanego dotychczas cmentarzyska ciałopalnego 
2 • 

kultury łutyokiej. Przebadano 200 m terenu tego omenta-

rzyska odkrywając 21 grobów ciałopalnych bogato wyposa~o

nych w ceramikę /w tej liczbie kilka naczyń malowanyoh/ . i 
j 

ozdoby 'brązowe oraz telazne. W trzech grobach występił;y 

nieliczne paciorki szklane i bursztynowe a w jednym grobie 

kolia złotona z 101 paciorków szklanych. 

Materiał pozyskany w grobach pozwala datowa6 je na 

okres halsztacki. 
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BJDZIBSZYB, pow. Gdańsk 

BHIB, pow. Srem 

BREHHO; pow. Wachowa 

Stanowisko 1 

patrz epoka brązu 

patrz wczesne ~redniowieoze 

Xpneerwator Zabytków 

Archeologicznych 

w Zielonej Górze 

.; 
Badania prowadził mgr Adam Kołodziejski. 

Pinansował WKZ w Zielonej Górze. Pierwszy 

sezon badań. Okres halsztacki. 

Prace zwiadowcze, ratunkowe, przeprowadżono w miejscu 

od~ycia w czasie prao rolnych d~ej jamy z ceramiką. Sta-
' ' 

nowieko znajduje się w części wschodniej wsi Brenno, ąa 

północ pd zabudowań, na brzegu jeziora Białego. Jes,t to 

rozległa wydma otoczona podmokłymi łąkami, by6 mote znaj

dująca eię tu osada miała obarakter obronny. 

W jamie znajdowały się d~e naczynia ludności kultury 

ł~yckiej grupy 'rodkowo,ląskiej. Naczynia posiadają orna

mentykę i kształt typowy dla tej grupy, rozmiarami nato

miast znacznie przewytszają dotychczas znane egzemplarze 
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zdobionej ceramiki. Największe dochodzę ·do 50 cm wyaoko'.;. 

oi s tej aamej 'rednicy brzu6ca. Łącznie w jamie znajdo

wało aię 6 naczyń dobrze zachowanych. Uderzające jeat, 

!e całe stanowieko poaiada na powierzchni du~o ceraiaiki 

wczean_o,redniowi s znej, która w chwili obecnej je at da tu- . . 
< 

jęca dla oaady ' · natomiast brak całkpwi ty ceramiki. kul iU1'1 

łutyckiej ·poza wymienionym pojedyńczym znaleziskiem. 

Bdania będę kontynuowane w następnym roku. 

CEDYNIA, pow. Ohojny 

Stanowieko 1 

OEDYNIA, p·ow • Oho jny 

Stanowieko 2 

OBLBBNIA, 

pow. Grodzisk Mazo~ieoki 

OZELJ.DZ WIELU, 

pow. Góra 8ląaka 

Stanowieka 1 i 2 

patrz 'redniowieoae 

patrz wczesne 6redn1owieoze 

patrz w~seane 6redniowieese 

patrz okrea paleolit~ 

i mezolitu 
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DOBIESZEWICB, pow. Mogilno 

DOKABIOWICE, pow. Głogów 

Stanowisko 1 

/patrz takte ~•~pełnienia 68/ • 

patrz okree neolit~ 

Xonaerwa~or Zabytków 

Archeologicznych 

w Zielonej Górze 

Badaniami kierował mgr Adam Kołodziejski. 

~inansował WKZ w Zielonej Górze. Piąty 

sezon badań. Cmentarzysko ciałopa~ne z 

oięgło,cią od okres~ Hallstatt D do okre•~ 

pó•nolateńskiego włącznie. 

Prace ratwnkowe kontynuowano na rozległym omentarzye

k~ zlokalizowanym na piaszczystym płaskowyt~. 

Stanowieko niszczone jest wydobywaniem kruszywa. W br. 

wydobyte zostało 60 grobów i wyeksplorowano 20 jam. Groby 

głównie jednopopielnicowe, charakteryzowały się brakiem 

naczyń l~b nielicznymi przystawkami. Niektóre posiadały 

obudowę kamienną. Popielnice nakryte były misami • . Większo~6 

grobów posiadała zabytkf metalowe. Wymienió wśród nich na

laty fibule, klamry do paea, szpile, guzy, kółka. 

Zabytki wykonane były przewatnie z telaza, nieliczne 

a brązu. Stan zachowania niektórych bardzo dobry. 

Obok grobów popielnicowych występowały groby jamowe, 



, 

- ,,, -
zawieraJące oprócc ko,ci nieliczne ~ł am~1 ceramiki. Przy 

grobach, szczególnie starszych,występowały jamy z zawar

tością epalenisny, bes ko~ci, s nielicznymi ~łamkami ce

ramiki l~b pozbawione całkowicie sawarto~ci. 

Charakter~ jam nie udało się do chwili obecnej wyjad-
nió. 

Do acczegdlnie ciekawych grobów saiiosyó nalety dwa 

wyposatone w popielnice twarzowe k~t~y wschodnio-pomor

skiej . oraz groby wyposatone w zabytki o obarakterce cel-. . 

ty.ckia /groty oszczepów, paciorki/ odkryte w ;latach ubieg

łych. 

Badania będą kontynuowane w .roku 1970. 
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DROHICZYN, pow. Siemiatyoze 

Stanowisko · ~ozarówka~ 

Państwowe Museam Aroheolo-

giczne w Warezawie 

Badania prowadziła 4r Teresa Węgrzynowies przy 

współudziale dr Teresy Dębrowskiej. Pinansowało 

Pańatwowe Kuze~ Aroheolo6iosne w Warszawie. 

Pierwszy sezon badań. Stanowisko Wielokulturowe. 

Badania miały na celu zweryfikowanie odkry6 Zygmunta Szai

ta s lat 1920-1922, który wyrótnił tu cmentarzysko pójnolate~-~ 

ako - rzymskie, publikując jednoose~nie liczne materiały kul

tury łutyokiej bez okre~lenia ich ZWi$&ku s pójniejssą fasą 

osadniczą. W rejonie występowania ceramiki na powier~hni pól 

sałotono dwa odrębne wykopy sondatowe, nazwane WKozarówka l" 

i ~osarówka II". 

WKozarówka I•. W wykopie o powierzchni 160 m2 natrafiono 

na pozostałoaci osady kultury łutyckiej w postaci 25 jam, na 

ogół niewielkich, zawierających wyłącznie pojedyńcze fragmenty 

cer~iki. Ubóstwo meteriałó~ nie pozwala na ~ci~lejese wydato-

wanie osady. 

"Xozarówu: ·Ix~ . Wykopy o łącznej powierzchni 80 m2 znajdo

wały się o około 25 a na północ od granicy obszaru zbadanego 

przez Szmita. Odkryto tu następujące kolejne /chronologicznie/ 

far.y osadnicze• 

1/ osadę kultury łutyckiej, na którą złotyło się 6 jam, 

csę6oiowo zniszczonych przez pójniejsze osadnictwo• Zawierały 

one jedynie ubogi i mało charakterystyczny materiał ceramicznya 

2/ omen tarzy.slto kul tury łutyckiej /?l, z którego wyeksplo-
1 

rowano dwa silnie uszkodzone groby popielnicowe i dwa jamowe. 
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W · je~nya z grobów bez~opielnicowyoh znaleziono bręzo~ą za~e&

nicę typ~ scytyjskiegoł 

· 3/ ~ojedy.ńozy grób klo.szowy wyposatony w kilka przedlllio ... 

'!;ów telaznycha 

· 4/ cmentarzysko pójnolatedskie · k~tary przeworekiej, s 

którego zbadano trzy groby jamowe· zawierające ~aczne ilo,ci 

ceramiki .i zabytków metalowycha 

· 5/ osadę wczesnośredniowieczną, zaznac&ajęcę się obecno'

o!4 trzech rozległych jam, . zawierających wjłęosnie fragaenty 

nacsyń. 

Ponadto wyeksplorowano 6 jam pozbawionych zawarto,oi k~· 
. . · . l 

turowej, które .•e wzg~ęd~ na charakter wypełniska w1ęza6 aotna 

· zapewne z osadnictwem k~t~ łutyckiej: 

Stanowis~o ~o~arówka II" identyfikowa6 nalety z obiektea 

bad.lULym przez Szmi ta• Wskaz~je na to . obecno'6 materiałów ł~y

ckich i pójnolatedskich o analogiocnym charakterze. Nowym ele

mentem jest odkrycie grob~ kloszowego oraz osadnictwa wczesno

średniowiecznego .• Wybitnie interes~jęoy j .. dt fakt wystąpienia 

w tya rejonie Polski importu s kręg~ scytyje~iego. 

Badania w Drohiczynie - WXOzarówce• będę kontynuowane w 

1970 ro~u. 

GRZMI.lCJ., pow. Słubice . · patrz epoka brązu 
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~ZIB, pow. Chełmno Xatedra Archeologii Polski . 

1 Powszeom1ej UYX w Toruniu 

Badania prowadziła. mgr Jadwiga Chudzi~kowa. 

linansował mm: w Toruniu. Drugi suo~ badui. 

~rodzisko s okresu halsztackiego i wczesno

lateóskiego /kultura łutycka/. 

Prace prowadzono w dniach od 2.VI do 1.VII i skoncen~ro- . 

wano na wale grodziska po stronie wschodniej i zachodniej obt.• 

ktu /ary 237. cw. O i D, 238, cw. C i Dorasar 320, ow. D/. 

Odkryto warstwy kulturowe wału o miątszo~oi od 3,90 m do 

5 m. Od strony zachodniej grodziska odsłoni~to ~lad~ spalonych 

konstrukcji drewnianych o słabo czytelnym układzie. Wydaje si~ 

jednak, te konstrukcja wału była strzyniowa. Od strony majdanu 

odkryto dod6 dobrze zachowane umocnienie wału w postaci plecion

ki. 

W części wschodniej grodziska odsłonięto w wale dobrze za

ohowańe spalone drewno wskazujące wyrdnie na konstr.ukcję zło-

6onę a dwóch rzędów "skrzyó" wypełnionych piaskiem 1 glinę. Od 

strony zewnętrznej wał umocniono drewnem o układzie prze~ładko-

wym. 

Riewielkę ilo'6 ceramiki odkrytą w badanych w1kopaoh mot

na zamknęó w ramach chronologicznych Hallstatt D i wczesny 

okres lateóski. Podobnie motna datowa6 szpilę telaznę odkrytę 

na arze 320, ow. D. Jest to szpila tarczowata ze spiralnie 

skręconą główkę. 

Badania na stanowisku w Gzinie będą kontynuowane w lBtach 

· następnych i s~oncentrowane zostanę na majdanie niszczonym roz

rastającymi się drzewami. 

• 



INOWR CŁAW - powiat 

INOWROCŁAW 

Stanowieko 32 
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patrz badania penetracyjne 

Xatedra Archeologii Pradzie

jowej i Wczeanośredniowieoa

nej Ud 

Badania prowadziła dr Aleksandra Cefta-Broniewska 

przy wepółudaiale Janiny Dębrowekiej. linansowała 

Miej~ka Rada Narodowa w Inowrocławiu. Pierwesy se

zon badań. Osada i cmentarzysko kultur.J łutyokiej. 

Badania powierzchniowe przeprowadzone ~około stawu Rybnik 

doprowadziły do odkrycia dwu stanowiek kultUry łutyckiejl et. 

32 na południowo-wschodnim brzegu stawu oraa et. 31 na wznie

sieniu rozciągającym eię dalej na wschód, w pobliłu cmentarsye

ka odkrytego jut przed I wojną '-iatową. 

Na stanowieku 32 w rótnych jego punktach wykonano 4 eon

date, stwierdzając, w oparciu o charakter znaleziska, istnie

nie tutaj kultary łutyckiej. Pozoetałośoią osady była ~aretwa 

kulturowa pr~eeycona ułamkami naczyń i koś6mi zwierzęcymi oras 

szereg zagłębionych w calec jam. By6 mote U osada ta jeet 
., 

współczesna wspomnianemu wytej omentarzysku i te te 2 ó~iekty 

połośone na przeciwległych brzegach Rybnika powiązane eą ze so

bą funkcjonalnie. 
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JARXOWO, pow. Inowrocław Zakład łroheol~gii Wielkopol

ski i Pomorza IHIK PAK 

w Poznaniu 

Badania prowadBił Wojciech 8migielski. Pinaneował 

Zarząd Inweet,oji Budowy Kaskady Dolnej Wiały we 

Włooławlt11. Pierwszy sezon badazi. Osada obronna 

ludnodoi kl1ltury łu!yckiej i nawarstwiona na nią 

osada otwarta l11dnodci prapolskiej. Okres halsztac~ 

ki D oraz wczesne dredniowieoze. 

W okresie od 14.VII ·do 4~. 1969 rok11 trwały prace wykopa

liskowe na stanowiskl1 1, na wyspie jeziora Pakoskiego. Celem 

ich było zorientowanie się w stratygrafii obiektu oraz zbada

nie konstrl1kcji wał11 i zabudowy wnętrza. Pierwsze tr~y warstwy 

dostarczyły materiału mieszanegol wozesno~redniowiecznego i kl11• 

t11r1 łu!yokiej. Okazało się . te wyspa, przynajmniej na zbadanym 

odcinkl1, była przekopana do głębokości 80-100 om od powierzchni 

i uwar8'twienie zostało zniszczone. Nie motna więc nio . powie

dsieó o osadnictwie wozesnodre~iowieoznym poza tym. te zapewn~ 

miało ono charakter otwarty, nie zad obronny. Ceramiki wozeeno

dredniowiecznej odkryto dutą ilodóa datowaó ję motna od ,kodca _ 

VII do XII wiek11. W warstwach przemieszanych znaleziono ponad

to pewną ilodó ceramiki XIV-wiecznej oraz kilkanadole fragmen• 

tów talerzy malowanych lVII-wiecznych. 

Niezakłócona warstwę kl11 t11ry łutyckie j · była waratwa IV. 

Dostarczyła ona dutej ilodci ceramiki\ era• 69 przedmiotów m.in. 

14 rozcieraozy kamiennych. 23 szydła kościane, 2 igły kodciane, 

1 ząbkowany akrobacz • tebra zwierzęcego, 1 gładzik łytwowaty, 
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3 fragmenty glinianych form odlewniczych, 5 rogowych grocików 

strzał łQku, 7 półfabrykatów rogowych, f naszyjnik brą zowy, 1 

motyka rogowa .• W warstwie tej odkryto konstrukcje drewniane w · 

postaci fragmentów belek i słupów a takte psieniska i luJno le

tąoe kamienie. Pod nią, na głęboko~ci ok. 250-270 om od powie-, . 
rzchn-1, zalegała warstwa mierny blitej wału i zbutwiałego dre

wna dale j od niego. Ey6 mote, te natrafiono tu na pozostało~oi 

ulicy, jednak kierunku układu belek nie udało się odczyta6. 

Warstwa ta spoczywała na calcu, którym był niebieskawy ił • . 

Wał zbudowany był w konstrukcji skrzyniowej. Skrzynie w~ą

zane prawdopodobnie na zrąb wypełnione były glinę, iłem i ka

mieniami. Wał spoczywał na gr11bej warstwie zbutwiałej mie11zwya 

zachował się tylko w dolnej czę~ci, górne jego partie były zni

szczone, częściowo spalone i zachowane tylko częściowo. Wał by~ 

dwukrothie przebudowywany. Przed wałem od strony jeziora odkry

to falochron w postaci 4-5 rzędów ukośnie wbijanych pali a 

przed nilll rodzaj zasieku zbudowany z l~no rzuconych belek i 

konarów drzew. 

Gród ludności kultury łużyckiej funkcjonował w okresie 

haleztaokilll, większośó ceramiki pochodzi zapewne z pó.Aiejeze~ 

fazy tego okresu. 

W przyszłym sezonie badania na wyspie będą kontynuowane. 

Celem ich będzie zbadanie rozplanowania wnętrza a także 'zbada

nie bramy. W niedalekiej przyszłości wyspa zostanie zalana wo

dami spiętrzonego jeziora. 

JANOWIEC nad Wisłą, pow. Puławy patrz okres nowożytny 
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llŁDUS, pow. Oheł~o 

KlNIJ, pow. Pruszków 

IOBYLIIII, pow. Busko 

IO!LIB, pow. Jarocin 

patrz wczesne ~redniowiecze 

patrz okres lateński 

patrz okres wpływów rzymskie~ 

Kuzeum Archeologiczne 

w .Posnaniu 

Badania prowadziła ~r Karia Zeylandowa. 

Pinansowało Kuzeua Aroheclogiczne w Poz

naniu. Siódmy sezon badań. Osada s okresu 

halsztackiego /kultura łutycka/a',lady 

osadnictwa z okresu rzymskiego. 

Prace wykopaliskowe prowadzono we wachodniej czę~ci oeadJ 

badanej w latach 1961-1966, gdz~e wówczas zaobserwowano naj

więksse zagęszczenie jam. Przebadano teren o p9wierzchni 250 a~ 

dał on jednak nikłe resultatJ. Odkryto' jaay, s któryoh -tylko 

jedna miała dułę ilo~6 skorup i fragmentJ oiętarków tkackich. 

Ba południe od badanego terenu zakładano rury _ wodooięgowe, 

w związku z czym wykopano rów długo,ci 140 m. Przeciął on 11 

·jam o rótnych przekrojach /prostokątnawe, koliste i jajowate/. 

Wszystkie zawierały skorupy, a niektóre s nich dute czę,oi na

czyń. Po raz pierwszy na tym terenie odkryto tet jamę s mate

riałem wyłęcznię z okresu rzymskiego. 
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XRZEM!EHICA, pow. Mielec Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 

Badania prowadzili mgr Krystyna Xozłowska, 

mgr Antoni Talar i mgr Ewa Szarek Weszkoweka 

/autorka sprawozdania/. linansowało Muzeum 

Okręgowe w Rzeszowie. Cmentarzysko ciałopal

ne ka1tury łutyckie3 z przełomu epoki brązu 

i telaza. 

Stanowisko położone było w północno wschodniej czę~ci wsi, 

na piaszczy~~ych wzgórzach. 

Badania wykopaliskowe miały charakter ratowniczy, gdyś 

inteney .. ne wybieranie piasku na budowę dróg niszczyło c:menta

rzyeko. Wynikiem tych badań było odkrycie 181 grobów ciałopal

nych, popielnicowych i jamowych na obszarze ok. 1100 m2, wyetę-

, pu3ęcych na głęboko~ci od 20-80 om. 

W trzech przypadkach nad popielnicami połotona były nie

wielkie kamienie. Na wypoeatenie popielnic, przykrytych Y/ wie

lu wn adkach misami, składały . się czerpaczki i miski oraz w 
32 zE . połach przedmioty b ęzoweł kółka z drutu od jednego do 

trze • zwojów, szpile, guzik z uszkiem, zawieszki, paciorki. 

Tylk " .lwcSch grobach znajdowały się przedmioty telazne. Były 
.... 

to~ Ji .Jrek sal ta l e one wraz z ozę~cią kol1oi czaszki o)az zdo-
' bion -•ędzidło 1 pierścionek. 

: a uwagę zasługuje równid ceramika a szczególnie popiel

nice które wykazuję dutą rótnorodno~6 form i zdobienia. 

t.imentarzyeko w Krzemienicy zostało przebadane całkowicie. 
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ISU.. pow. Dodaleo •useua Archeologiczne 

we ~ocławiu 

Badania prowadził agr JersJ Roaanow. Plnan

eowało Kuseua Archeologiczne we Wrocławiu · 

i PKZ w Kłodzku. !rseo1 eeson badaó. Oeada 

s okreeu halsztackiego /0 - D/. 

Prsebadano obazer o ' powier~o~1 505 a 2• Celem bJłO o4eło
n1ęci~e pozoetałe j csęloi domu· nr 1,_ przebadanie najblUesego # 

terenu w jego okolicy oraz uohwJoenie południowego krańca oea- ' 

d7. Yes;ye'tkie posttllatJ soeta-ł7 ~reaHżowane. Zakoń·osono o,ałko-

. wicie elceplorację domu nr 1, który . poeiadał WJm1ar'f~ewnęłrane 
. . 

T s 'O •· Zachowane negatJwy oięgów fundamentowydh'wekasu~• ·na 
. . 

konatrukcję euaikowo-łątkowę. Ba prsebi~gu •cian booZD'fOh 1 

loiBD7 uczJtowej wecbodniej· wye~piły cięg~ podwójne, lciana 

esOSJtowa zachodnia i ~cienki działowe · sbchował'f eię. w poata~i 

cięgów negatywowych pojedyńczych. Y narotnikaoh loiaft7 eaoS'ftO• 

wej sacrhodniej etwierdzono Uad7 konstrukcji t~rębowe_j. Dom po

dzielony był poprseosnie w .sto{Junku do dłutesej oe1 na 5 ~sb. 

CsterJ 1&b7 znajdowały Biłł w zasięgu podw6jny_oh ciągów negał'f• 

wow7oh lcian boo&n'fOhl piąta posiadała obarakter otwartej do• 

budówki przystawionej do wschodniej loiaDJ escz7towej. ·w 4w6oh 

pierwtZJOh izbach etwierdsono obeonolł6 palenisk. 1ł'ejlo1a do · 

poszczególnych isb snajdowałJ się w południowej folanie boos

nej. Po dłu.teze~ o~i doau stwierdzono lladJ po tłapach ~łwiga~ 

jęcyoh wię~bę dachowę. 

Innymi obiektami odkryt'fmi na oeadsie był7 ~.., o r6łnej 

funkcji oras 176 lla46w po elupach nie sw~s&nJoh • "do8.a. 
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Materiał sabytko•y etanowiła wyłącznie ceraalka usyeki· 

wana we fragmentach oras pewne ilo,oi polepy 1 odciekami prę~ 

t6w i belek. 

Eadania będ4 kontynuo~ane w roku pr1yesłym. 

XUIOYO, pow. Mogilno 

Stanowieko 6 

Pracownia Aroheologiozno

Koneenatoreka 

P.P. PXZ 0/Pollnm 

Eądania prowadsił Tadeues Makiewioli /autor 

eprawozdania/ i Ryesard Mazurowaki na llle

cenie ZJBXDW we Włocławku /w ramach prac 

ratowniczych na Zalewie Pakoekim/. Pierwesy 

' ee11on badań. Oeada • okreeu halsztackiego i 

z XIII/XIV wieku. 

EadŚnia powierzchniowe etWierdlliły na etanowieku między 

innymi ceramikę wep6łosesną s ·ceramiką poohodsęoę s grodllieka 

/Xunowo, et. 5/• Sądsouo więc, te mamy do czynienia • ~mplek• 

eem oeadniczym, a Rtanowieko jeet zagrotone przez llalanie. 

Inne etanowieks swięzane s 'grodlliekieml Kunowo 7, Kunowo 

8 i Nowy Młyn 2. 

Eadania ujawniły 11niesozonę całkowicie przell eksploata

cję piaeku i karczowanie laeu oeadę kultury łutyckiej i oeadę 

• pr11ełomu XIII/XIV wieku. Znaleziono jedynie jedną jamę kul~ 

tury łużyckiej, ~rednicy około 1,5 •• głęboko4ci 1 m, kelltał-

- tu do'6 regularnego, nieckowatę w przekroju, z dutą ilo4oią 

polepy i ceramiki. 
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Po,etwierdzeniu bardzo znacznego zniszczenia stanowieka 

badania przerwano. 

IYiCZAŁi-BPALOBi, pow Chrsan6w 

StAnowieko 7 

Muzewa w Ohrzanowie 

Badania prowadsił Cesary Popko. linansował 

WXZ w Krakowie. Drugi sezon badad. Cmenta

rzysko • przełomu epoki brązu i okresu hal

sztackiego. 

Badaniami objęto rejon letęoy na południe o.d miejsca od

krycia na tym stanowieku pierwszych grobów ezlcieletowyoh. la

trafiono na osiem . gr~bów i trzy altupiska ceramiki , niewątpli

wie swięzane z obrządkiem grzebalnym. Tylko w jednym obiekcie 

etwierdzono istnienie bruku kamiennego tak charakteryetycznego 

dla grobów odkrytych w roku ubiegłym. Bie stwierdzono lco~oi 

ludzkich ani 'lad~w po nich. Jedynie w kilku obiekta~h wystąpi

ły słabo w.idoozne zarysy i wype,łnieka jam srobowych. nieco in

tensywniejsze w barwie w poblitu naozyń i prz~dmiot6w metalo

wych. Wymiary i głęboko,oi pokrywają się z danymi uzyeianymi w 

rok11 11biegłym. Oharaktefylltyoznym zeeta111111 przyetawek ~robowyoh 

na cmentarzysku w Kwaozale-Spalonej jest jak dotyoho•ae garnele, 

miea i czerpak, przy ozym ten oetatni często spoczywa w aieie. 

Niektóre groby zawierały więkezę ilo~6 naczyń, w6wosae występo

wały dodatkowo wazy dw11etotlcowe oraz placki / talerze/ gliniane. 

Grobowy inwentarz bręzowy reprezentowany był głównie prses 

osdoby głowy. Batrafiono międsy innyai na dobrse saohowaDJ dia-
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dem, składający się ~ ok. 50 s~tuk mieec~kowatych g~ziczków 

~aopatrzonych w dwie zagięte pod spód trójkątne wyp~etki. Ba

nizane one były pierwotnie na pasek • niesidenty~ikowanej ma

terii organic~nej. którego reaztki tkwiły jeezoze niekiedy 

pod wyp·~etkami. Oało~6 znajdo.wała się w. szczątkowo zachowanym 

woreczk~ /skórzanym?/. 

Znaleziono poza tym kilka egzemplarzy zawieszek ekronio- · 

wyoh z dr~t~ brązowego o rótnej ilości zwojów. wieiorek bino

klewaty w postaci dwutarczek ze spiralnie zwiniętego ~rutu1 . • 

połączonych kabłąkiem ora~ paciorki "salta leone". Z innych 

przedmiotów ~zyskano trójkątny wieiorek gliniany z trzema de

koracyjnymi otworkami oraz mocno skorodowany. niezidentyfiko

wany przedmiot ~elazny. 

Chronologicznie odkryte obiekty nie odbiegają od znanych 

jut s lat ~biegłych. Najbl1~$ze analogie do badanego cmenta

rzyska stanowię podobne stanowieka w X.aczale 1 pow. Chrzanów, 

Piaeku pow. Lublinleo 1 Łabędaoh-Przyezówce pow. ~liwice. 

Pr ace kontynuowane będę w rok~ przyszłym . 

LEGNICA. ul• Bagienna Konserwator Zabytków Aroheolo• 

gicznyoh we Wrocławiu 

Badania prowadzili mgr Janue~ Kozłowaki i mgr 

Andrzej Kudła. Pinaneował PKZ w Legnicy. Pier

wszy sezon badań. Omentar~ysko kultury łutyoklej 

z okres~ halsztackiego. 

stanowisko odkryto w czasie robót ziemnych przy b~dowie 

PZGS w Legnicy ul. Bagienna. 

) 

' 

l 

. 
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Jest ono polotone w pó}noono-weohodniej osę6ci miasta i 

aaja11~e północno-wschodnią csę46 obszernej kulminacji w pobl1-

ł11 rzeki Oaarna Yoda~ 

Osółem prubadano obezar o powierzchni 100 rl. Odkryto 

4 sro,by ciałopalne &alesaj•c• na słębokc8oi 1,, - 0,5 m, pru• 

aieszane 1 . 2 ekllpiska ceramiki oras ko4oi. Grób 1 popielniocwJ . 

aawierał 1t naczyń i jedną zapinkę bręzowę. Grób 2 - popielni

cowy, zawierał 2 naczynia i usakodzonę szpilę • dwiema tarcs

k8Dii spiralnymi. Grób ' - popie"lnio!)WJł z 2 przystawkami. Grc5b 

4 - jamowy. 

Badania będę kontyn11owane. 

J 
LUB.ARTOY 

LUBNIEIIOB, pow. SlllęoiQ" 

LUBNICEo pow. Jierllezów 

Stanowieko 2 

patr~ epoka bręa11 

patrz 11Zilpełn1enia 68 

K11ze11m Archeolosicane 

i Etnosrafiosne w Łodsi 

Badania prowadził msr Zdzisław Kaezewski. 

~inaneował YKZ w Łodzi. Cmentarzysko klll

tllry łlltyckiej • okree11 baleztaokieso. 

Na atanewiekil nr 2. kontyniłowano badania ratownicse rospo

częte w 1965 rok11. KoncentrowałJ eię one w poł11dniowej osę,oi 

omentarzyeka, naratonaj najbardsiej na zniesozenie prsea słę

boką mechanioznę orkę. 
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Ba obszarze 500 m2 odkryto 25 grob6w ciałopalnych, kt6re 

na podetawie obrsędku pogrzebowego motna podzieli6, na popiel

nicowe i jamowe. 

Grobów popielnicowych było 11, e t)'Jl 5 s obatawę kalliennę .. 

Wypoeatenie ich było bardzo r6tnorodne i bocate. Oprócz popiel

nicy znajdowało ei• w nich od 2 do 10 nacsy4 oras zabytki aeta-. . 
l owe s bręzu i telasa jak e sp ile, . nany jniki, • braneole t,, eier

PY• note i paciorki ezklane. Przedaioty metalowe lełały ai,dsy 

naozyniaai na ko6oiaoh w popielnicy. 

Groby jamowe były licsniejeze. Odkryto ich 15 w tya ' • 
' 

obstawę kamienną. Wypoaatenie podobne jak w grobach popielni

cowych. Wyjętek etanowi grób nr 85, w kt6r,a odkryto tr17 sro

ciki pochodzenia eoytyjekiego i 25 paciorków eaklanyoh. 

Ba podetawie fora naczyń, zabytków metalowych 1 obrządku 

pogrzebowego omentarzyeko to aołe~ zal1ozy6 do kultury łaiy~

kiej. Chronologicznie prsypada ono na koniec okreeu halastao-· 
l 

kiego 0.1 poosętek okreeu D. 

ŁUPA.WA., pow. Słupek 
l 

patrz epoka bręsu -

MA.CHOW, pow. Tarnobrzeg patrs epoka br4zu 
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MIELESZNIOA, pow. Słubice 

Stanowieko 

Konserwator Zabytków Aroheolo

gioznyoh w Zielonej Górze 

Badaniami kierował mgr Andrzej Maroinkian. 

Jinaneował WIZ w Zielonej Górze. Pierwszy 
• 

sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne lud

no,oi kultury łutyokiej z wczesnej epoki 

telaza. 

Stanowieko polotone jeet na krawędzi pradoliny Odry na 

zachodnim krańcu wsi. Badania podjęto celem zabezpieczenia 

reestek niezozonego eyatematyoznie eksploatacj4 ziemi cmenta

rsyaka. Przebadano obszar ok. 4 arów odkrywając jede~grób oia~ 

łopalny, złotony z trzech popielnic ustawionych na osi w-z. 
Prócz popielnicy - ko,oi umieszczone byiy w ekupieku, na wacho

dnim krańcu grobu. W jednym • naczyń odkryto kółko telazne i 

fragment przedmiotu telaz~ego. Ze wzgl,du na oałkowite znias

ozenie stanowiska, badania nie będ4 kontynuowane. 

KOSZOWICB, pow. Głogów 

Stanowieko 1 

Konserwator Zaby~ków Archeolo

gicznych w Zielonej Górze 

·Badania prowadził mgr Kieczysław Kaczkowski. Jinan

eował WIZ w Zielonej Górze. Pięty sezon badań. Gro

dzisko ludno~ci kultury łutyokiej z okresu pójnohal

eztackiego i lateńskiego oraz osada wosesno~rednio-

wieczna. 

Prace miały obarakter ratunkowy. Odsłonięto jamy i półzie-
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miankę. Wyeksplorowano łącznie 9 obiektów. Jamy miały charak

ter gospodarczy. Wydobyto materiał ceramiczny datQjęcy grodzi-
t . 

sko /czę~ciowe badania wału potwierdzają hipotezę o grodzisku 

kQltQry łQtyckiej i otwartej osadzie wczesnośredniowiecznej/ 

na schyłek okresu halsztackiego i na wczesny okres lateński 

oraz osadę otwartą na koniec okresu rzymskiego i wczesnego 4re

dniowiecza. Badania rzucają nowe 4wiatło na problem osadnictwa 

w okresie lateńskim na terenie północnej czę4ci Dolnego Sląska 
l "' 

i wiątą się z pracami wykopaliskowymi na zbietnya ~hronolo~ics-

nie grodsisku w Solnikach, pow. Nowa Sól oras w Doaaniowicach, 

pow. Głogów. 

IIYSLIBORZ patrz wczesne 4redniowiecze 

1f!ESOŁOYICB, pow. •nios patrz wozeene 4redniow1ecze 

OPDLE-GROSZOWICE patrz ·epoka brązu 

OSTROWITE PRYMASOWSIIB, patrz okree wpływów rzymskich 

pow. Gnie-zno 

PŁlWNIOWICB, pow. Gliwice patrz 'redniowieoze 



PORZIOZJ, pow. Sławno 

Stanowiako 2 

- 1,0 -

Xoneerwator Zabytk6w 

~roheolosioanyoh 

w Konalinie 

Badania prowadsiła acr Dobroohna ·Jankoweka 

1 a,r lrano1esek J. Laohow~o• pray wep6łpra

oy' et~dent6w · ~roheologii OAK w ?osnaniu. 

linanecwał WXZ w Koesalinie. Pierwesy eeson 

badań. Wielokult~owa oeada otwarta /okree 

haleztaoki, wozeeno- i •rodkowo latedeki , 

rsyaekit WO&eeno,redniOW180SJl1 1 Uedniowie .. ·. 

OSJ11/ • 

Stanowieko 2 w Porseoau położone ~eet na p6łnoo od wei, 

na ekeploatowanya niesdy• ~ako żwirownia niewielkim piaeao-.,e

V. wanieeieniu • 

. Badania tesorooane aiały obarakter wstępnego rospoanania 

etanowiska. W tym celu wadłut wechodnie~ krawędsi wybiersyeka 

sałotono wykop . dłuco•oi 100 a 1 ezeroko,o1 od 2 do 2' • obe~

au~~o ekeplorao~4 powieraohn1, ,ok. 11 ar6w. Ochwycono tu słabo 

osytelnę .waretw, kult~owę o ai~ts&o,oi do 129 oa, w obr,bie 

kt6re~ występiły liczne obiekty aroheolosicsne /16 ~--· 16 pa

leniak, ' piece sarnoarakle /?//, sawiera3~oe materiał oera

aio&DJ. Ceramika wyet,powała licanie r6wnieł w obrębie eaae3 · 

waretwy kult~owe3. Po&a nię • oeady pochodzi 1 łasodnie dwu

etotkowaty praę~lik gliniany. 1 niewielkie k6łeo&ko telasne. 

2 kamienne ro&oieracze. ko,oi swiera,or 1 11oane bryłki pole

py a odo1ekaa1 plecionki, atanowi4oe w w1ęke&o,o1 reestki 

•oianek pieo6w. 

Na~bard&ie3 1ntereeu3ęoe anale&iako to niew~tpl1w1• wapo-
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mniane jut pieoe. By~y one kastaltu owalDeso o wymiarach ok. 

250 x 150 ca i składały •i• s kamienneso paleąieka i kop~ 

wykonanej z oblepionej glin4 plecionki. U escsytu pieca snaj-
. ' 

dował eił otwór wsadowy •. Zarówno w pobliłu nieco jak i ai,dsy 

ułamkami. polepy znajdowały ·~· liczne tragmanty naozyd slinia~ 

nyoh, poswalaj,oe -.dzi6, te obiekty te ełutyły do wypalania 

ceramiki. Zły .stan zachowania pieców nie ~ozwala jednak na iob . - . 
dokładniejezę rekonatrukcj,. Y jednym wypadku piec wraz z -4-
aiednim paleniskiem otoczony był ezeresiem dołków ałupoWJc~ -

by6 mob posoatałoeó ohaty lub osłony od wiatru. 

Ceramika występująca w warstwie kul turowej pochodzi z rół

nych okresów, poozynajęo od okresu halsztackiego, kodccęo na 

średniowieczu. Wśród wymienionych wytej obiektów przewag• ata

nowi' relikty okresu wczesno- i 6rodkowolatedaki~SO· 

Badania powierzchniowe wekasuj' na dmty, kilkuhektarowy 

zasięg stanowiska. Wczesnośredniowieczny materiał ceramiczny. 

skupiony licznie na północńo-zachodnim krańcu badanego terenu 

sugeruje występowanie tu osady pochodcęoej z około X wieku. 

Przyszły sezon wykopaliskowy poświęcony będzie rozpoznaniu tej 

właśnie czę6ci stanowiska. 

PROSZOWICE , powi~t patrz badania penetraOyjne , 

- - l 

RAC !BORt , "las "Obory." patrz wczesne ~redniowiecze 
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RJSZOW, pow. Woł6w Katedra Archeologii 

Uniwereytet~ Wrocławekiego 

Badania penetracyjne prowadziła dr Barbara 
l 

Oserska. Pierwesy aeson badań. Oeada s okre

•~ halestaokiego k~t~y ł~yckiej. 

Oeada połotóna jeet około 750 m na północ od saobodniego 

krańoa wei Ręemów, na pol~ PGR le~ęoym na poł~dnie od lae~ 

Radleśnictwa Dębrowa. Zajmowała ona przeetrsed około 6 ha, o~ 

etwierdzono na podetawie wyetępowania ekor~p naczyrt glinianych. 

Ma świe~o zaoranym pol~ znaleziono ponad 2000 fragmentów 

lepion,ch ręcznie naczyń glinianych typowych dla k~t~y ł~śy

okiej okres~ halsztackiego. Były to ekor~py garnków o echropo

waoonej powierzchni, mała ilo'6 cienkodciennych naczyń. kilka

na,cie fragmentów talersy kręśkowatych. Nieliczne akor~py były 

sdobione. 

Oeada niezozona jeet przez głębok$ orkę. wskazane by było 

przeprowadzenie t~ badań wykopaliskowych. 

RZADKWIR, pow. Mogilno 

Stanowieko 4 

Pracownia Archeologicmno-Kon

eerwatoraka P.P. PKZ o/Posnad 

Badania prowadzili Ryszard Maz~owski /a~tor 

spawozdania/. Tadeusz Makiewicz. Ewa Krakowska. 

Pinanaował Zarzęd Inwestycji Budowy Kaskady 

Dolnej Wiały we Włocławku . Pierwasy sezon ba

dań. Osada otwarta k~t~y ł~yckiej m prrełomu 

V okresu epoki bręs~ i wczesnego okresu epoki · 
telsza /HO/. 
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Prace wykopaliskowe prowadzone były w ramach komplekso

wych badań ratowniczych w rejonie jezio~a Pakoskiego. Stano

wisko lety na wschodnim brzeg~ jeziora, na skraj~ wysoczyzny 

.załam~jęcej się t~ ostro w "V" - kształtną kotlinę. · Gleba 

cię!ka, br~atna na podłotu gliniastym. Zasięg etanowiska wy

znaczony rozrzatem materiału zabytkowego - ok. 0,5 ha. Prace 

wykopaliskowe objęły fraBment osady zagrotony piętrzeniem wód 

jeziora. Teren ten przebadano obszernym sondatem krzytowya 

przy założeni~ uzyskania długich profili lustrzanych. Ogólna 

powierz~hnia wykopów - ok. 200 ri. · · 
Stwierdzono obecnośó warstwy k~t~owej ciągłej o mięt

szo~oi do 30 om, związanej z osadnictwem łutyckim. ·Zalegała 

ona na mocno zerodowanej próchnicy pierwotnej. Wytworzenie te~ 

prcSohnioy motna więza6 bardzo niepewnie z osadnictwem neolity-. . 

oznym /1 ~ragment ceramiki/. Stwierdzono obecno~6 7 jam zwięza• 

nyoh strukt~alnie 1 poprzez materiał zabytkowy z warstwę k~

t~ową. Cztery spoAr6d _nich nalety usna6 za obiekty mieszkalne 
. 2 

typ~ ziemianki /pow. 4-6 m/. Sladów konstrukcji naziemnych 

brak. Prace wykopaliskowe nie"potwierdziły osadnictwa k~t~y 

przeworskiej, sygnalizowanego w materiale powierzohnio~ym. Dal~ 

sze badania w ramach programu prac ratowniczych nie przewidzi&• 

ne. 
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RYBBA, pow. Brzeg Xoneerwator ZabJtk6w 

Aroheologioznyoh w Opol~ 

Badania prowadsiła dr Tereea R6tyoka. 

linansował WXZ~ Opol~. Czwarty eeson 

badad /oetatni/. Oeada k~tary ł~yo

kie3 • epoki bręa~ 1 okr••~ halsztac

kiego. Stanowieko w piaskowni GRB w 

Xarłowioach. 

Uetalono zaeięg osady oras chronologię. Zbadano 7 3aa 

aieezkalnyoh, 4 paleniska. Do bardzie3 1nteree~3ęoyoh naleta

ła 3aaai datowana na okres hale•taoki, zawiera3ęoa ·t~le. 04· .. 

krycie to prse~wia za mie3eoowę prod~o3ę lh~tniosę w okre

eit halestackia. Og6łem przebadano 10 ar6w. Obiekty nier~oho

•• •r•t•p~ję t~ bardao rzadko. 

Prace ~Jkopaliekow~w RJbne3 sakoóozono. 

•' 

st:OIBY, pow. G6ra . patra okres neolit~ 

SIUSZBWO, pow. Yęgrowiec patr• ~•~pełnieni~ 68 
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8PŁAWIE-WODZISXO, pow. Wrze~nia KQZeam Archeologiczne 

w Poznaniu 

Badania prowadziła mgr Emilia Xibl-Byozko. 

Pinansował WXZ w Poznaniu. Pierwesy sezon . . 
badań. Cmentarzysko i grodsisko z okreeu 

halsztackiego /kultura łutyoka/ • 

. w czerwcu br WIZ w Poznaniu zoetał powiadomionJ o niss

oseniu w trakcie wybierania twiru, grobów ciałopalnych na te

renie znanego od dawna cmentarzyska w Spławiu-Wodzisku. 

Pracami ob~ęto południowy skraj tarasu nadwaroiańekiego, 

.na którym usytuowane jeet cmentarzysko. Na powierzchni '00 a 2 

odsłonięto 50 grobów ciałopRlnych usytuowanych blisko siebie. 

Zdecydowaną większoś6 stanowią pochówki bezpopielnicowe - prze-

' palone ko4oi wraz z inwentarzem grobu /oprócz oeraai~i/ wpypy-

wano bezpośrednio do ziemi, obok ustawiano nieliozne naczynia. 

Wiele grobów ma obstawę kamienną, bąd~ rodzaj br~u. Prawie 

wszystkie są bardzo zniazoso~e, a to ze względu na niedują słę

bokoś6 ich zalesania /20-'0 cm/. Wśród spalonych ko,ci,znajdu

ją eię do'6 liczne przedmioty brązowal bransolety, pierścionki, 

naszyjnik, brzytwa, szpile /także telazne/. W kilku grobach 

' znaleziono paciorki szklane, także zdobione /łącznie poA&d 

100 sztuk/. Do ciekawszych zabytków zaliczy6 motna równieś 

grzechotki gliniane i pięcioboczny toporek kamienny. 

Wstępna analiza materiału pozwala Dkreśli6 chronologię 

omentarzyska na okree Halletatt c. 
z tegoż okresu pochodzi srodzieko usytuowane w_ bezpośred

nim sąsiedztwie cmentarzyska, uważane dOtąd za obiekt.wozeeno

średniowieczny. Materiał znajdowany na powierzchni i ·w rozey-
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pieku. / grodziliko ·oz,,ciowo &nillzosone/, pozwala przypu.esosa6 

*• mamy tu. do czynienia raoeej • obiektea łu.tyokia. 

Badania powierzchniowe oraz relacja władoioiela gru.ntu. 

wskazuję na to, te omentarzyeko jeet bardzo rozległe, lio•b• 

grobów motna szacowa6 na kilkaset. Szczególnie interesu.jęcy 

jeet problem wzajemnych powięroań mieezkańocSw grodu. z lu.dno,oi• 

pochewsnę na cmentarzysku.. w związku. • tym naletałoby podję6 

takte badania na grodzisku., nieosęsto bowiem mamy do -czynienia 

z kompleksami osadniczymi. 

STARA WIBS, pow. Węgrów 

BTARG.lRD GUBIISKI 

Stanowieko 1 

patre okres nowotytny 

KonserWator Zabytków Archeol 

gioznyoh w Zielonej Górze 

Badaniami kierował mgr ~dam Kołodziejski • 

. ~inansował WXZ w Zielonej Górze. Pierwszy 

sezon badań. Osada ludnodoi ku.ltury łutyo

klej z okresu. Ballstttl D. 
ł 

Prace ratu.nkowe prowadzone były w miejecu eksploatacji 

kru.szywa. Odkryto szereg jam z niewielką ilo,oię ceramiki 1 po

lepą. W jamach występowała spalenizna. Jedna z jam posiadała 

regu.larny prostokątny kształt 1 obu.dowana była u góry kamieni .. 

mi. Wewnątrz znalezione zoetało pojedyńcze małe naozydko. la 

uwagę zaeługu.je jama ozę,oiowo uszkodzona, odkryta w· profilu 

twirowni w której znajdowały się całe naczynia i kilka ułamków 

ko,oi. Ceramika & tej jamy jeit ~aoznie etareza, datowaąa by6 
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mote na III/IV okres z epoki brązu. Przypuszczalnie są to po

zoetało,oi grobu ciałopalnego, który został uszkodzony w cza

sie wydobywania twiru i dlatego by6 mote nie posiadał jut po

pielnicy. 

Przebadano najba~dzięj zagrożony odoinek twirowni. Prace . 
będą podjęte w następnych sezonach w wypadku dalszego niazoze~ 

nia stanowiska. 

STARE DRAWSKO, pow. Szczecinek 

Yyepa Bielawa, Stanowieko 4 

Muzeum Pomorza Srodkowego 

Dział Archeologiczny 

Konalin 

Badania prowadził mgr Marian Sikora. linansował 

·wxz w Koszalinie. Drugi sezon badań. Stanowieko 

z okresu halsztackiego /kultura pomorska/. Sla

dy z epoki -kamienia, Qkreeu wczesnośredniowiecz

nego i średniowiecznego. 

Y związku z organizacją rezerwatu muzealnego poświęconego 

architekturze ludowej wsi pomorskiej w rozwoju historycznym 

kontynuowano archeologiczne badania wykopaliskowe. 
' 

Wyspa Bielawa o pow. około 75 ha położona jest w p~noo-

nej części jeziora Drawskiego. Prace rozpoczęto od badań powie

rzchniowych ozęśĆi wschodniej i północnej wyspy. Badania dostar

czyły materiału archeologicznego w postaci odłupków i wiór6w 

krzemiennych, oraz ceramiki z rótnych okresów chronblogicznych. 

Y tej części wyspy załotono 223 wykopy eondatowe o wymiarach 

2 x 1 m i dwa wykopy większe• Y 64 stwierdzono obecnoś6 mate-



ria~ów zabytkowych w postaci fragmentów ceramiki i krzemieni. 

Yiękseo'6 ceramiki występowa~a w warstwie pierwszej l~b dr~

giej /do g~ębokodci 60 om/ . 

Ods~onię~o równieś 15 jam paleniskowych, które w więks•o'

ci w rs~cie poziomym posiada~y kształt owalny, w przekroj~ pio• 

nowym kształt nieckowaty. W trakcie eksploracji jam palenisko

wych wydobyto znaczne ilo,ci ceramiki - kult~ pomorskiej • 

okres~ halsztackiego, węgielki drzewne. Ba wyra•n• 'lady zespo

ł~ osadniczego natrafiono w zachodniej szędci wyspy, odełania

jęc dodó regularnie rozmieszczone palenisko. 

Na podstawie badań motna stwierdz16, h najliczniej repre.

zentowane jest na wyspie Bielawie osadnictwo z wczesnej epoki 

telaznej, swięzane • kult~ę pomorską• mimo do'ó licanie •ebra

nyoh krzemieni nie stwierdzono wyrałnych 'lad6w zespołów osad

niczych • epoki kamienia. 

STRAOHOY, pow. Wroc~aw patrs okres neolitu 

smoBilllY, pow. Wielwi patrs okres lateóski 

SZCZEOiliiB patrz epoka bręz~ 

TRBST~ RZ!DOYA, pow. Opocmno patre epoka brę•u 

~ 

TRZJSOY, pow. Głogów patrz epoka bręeu 



W!SOSZ, pow. Gdra M~zeum Archeologiczne 

we Wrocławi~ 

Badania prowadziła mgr lelio3a Bryłoweka 

przy współ~dziale mg~ Dan~ty Wojciechow

skiej. linans~wało M~zeum Archeologiczne 

we Wrocławi~. Osada kult~y ł~tyckiej i ' 

z okres~ p"ójnola teliskiego. 

W dniach od 9 do 25 maja 1969 rok~ przeprowadzono ratowni

cze badania wykopaliskowe osady wielokult~owej. Odkryto 7 jam 

o rótnej f~ąji ~tytkowej z dQtę ilością materiału oeramicsne-

go. 

WIC IlU., pow. L~bsko 

Stanowiska 1, 2 i 17 

Konserwator Zabytków 

Archeologicznych 

/patrz takte ~~pełnienia 68/ w Zielonej Góru 

Badaniami kierował mgr !dam Kołodziejski. 

linansował WXZ i M~zeum Ziemi L~b~skiej. 

w Zielonej Górze. Czwarty sezon badaó. 

Osada obronna l~dności kult~y ł~tyckiej 

z okres~ Halletatt D. 

S t a n o w i s k o 1 

Prace wykopaliskowe kontyn~owano na wykopił przecinającym 

osadę po linii wschód - zachód . Badano wał, fosę 1 miej~oe za

budowy obok wał~, Dalsza częśó wykopu obejmowała majdan. na kt6-
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rym zaobserwowano miejsca produkcji metalurgicznej oraz garn

carskiej. Odkryto umocnienia drewna i kamieni u podstawy wału 

po jego wewnętrznej stronie. Do wału przylegały dute domy o 

konstrukcji słupowej, których reeztki ode~oni,to w ostatnich 

dwóch sezonach badawczych. Wewn4trz domów slokaliacwano 2 war

sstaty tkack~e • . Ba majdanie odsłonięto przypuszczalnie pracow

nię garnoar•kę 1 miejsce produkcji bręzu. Znaleziono resstki 

form odlewniczych, nadlewy, przepratoD4 polepę. 

Rewelację było odkrycie studni .drewnianej zbudowanej & 

drewnianych pionowych dranic obudowanej belkami. Obudowa posia

dała przypuszczalnie konstrukcję zrębową. Wewnę~rz obok ułam- · 

.ków licznych naczyń znajdowała eię duta amfora z zachowaną na · 

uchu resztkę sznura. Wyeksplorowano liczne jamy. Zna!eziono 3 .. 

kolejne szkielety '' cnalezione były w ~968 roku/ niestety sil

nie zniszczone. Badania dostarczyły licznych ułamków ceramiki 

i szereg całych naczyń. kilkaeet ułamków bręzowych przedmiotów, 

k~lkaset paciorków szklanych, grocików strzał do łuku, cżekan · 

tela&ny, przedmioty z kośoi i rogu. 

Badania będę kontynuowane w następnych sezonach •. · 

S t a n o w i s k o 2 

Drugi seson badań. Osada /?l ludno_,ci kul tury łutyokiej 

z okresu Hallstatt ~. 

· Prace wykopaliskowe kontynuowano ~a rozległej •ydmie pia~ 

szozystej, na której występo!ał liczny materiał ceramiczny. Od

słonięto liczne miejsca z resztkami spalenizny. Stwierdzono 

brak jam i warstwy osadniczej. Materiał ceramiczny był luJno 

rozrzucony. Kie3sce okre,lió nalety jako obozowisko. Odległodó 

od osady obronnej wynoai w linii prostej około 300 •· W4ród --· 
o ' 

teriału· kultury łutyokiej nieliczne ułamki ceramiki dre4nio-
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wiecznej. 

Prace nie będę kontynuowane w latach następnych. 

~ , t a n b w 1 e k o. 17 

. 
Osada /?/ ludności "kultury łutyoklej z okresu Ballstatt D. 

Prace prowadzono na rozległym płaekowyłu piaszczyetya, na 

którym występuje liczna ceramika na powiersohni. Przypuszczano, 

te jest to cmentarzysko. Stanowieko niszczone jest uprawę i 

działalno,cię eoliczną. Oprócz li~snych ułamków ceramiki l~no 

zalegających w siemi, natrafiono na skupiska naó&yd, występuję• 

ce na znacznej głęboko6ci ok. 150 om od powierzdhni. Brak ma

teriału kostnego wyklucza jednak przypussczenie, te eę to po

chówki. Ze względu na rozległo'6 atanowiska i głęboko'6 zalega-

' nia materiału praoe przerwano. Będę one podjęte na ty~ etano-

wisku w' następnym sezonie celem wyja~nienia charakteru stano

wiska. 
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WILKOWICZKI, pow. Gliwice 

Stanowisko 1 

Konserwator Zabytków 

Archeologicznych w Katowioach 

Badania prowadził mgr E. Tomczak. Jinansował 

WXZ w Katowicach. Pierwszy sezon badań. Cmen

tarzysko z okresu halsztackiego /kultura łu

tyoka/. 

Prowadzono prace na stanowisk~ 1 znanym w literaturze ja

ko .omentarzysko kultury łutyokiej o mieszanym obrządku pogrze~ 

bowym /okres halsztacki/. Do 1939 roku było ono niszczone prze• 

budowę drogi i eksploatację piasku. Połotone jest w południo

wej części wsi, na lekko wznoszącym s~ę terenie. Dot7ohozasowe 

materiały /między innymi grób szkieletowy/, ozdoby z brązu oraz . \ 

liczne fragmenty ceramiki są znaleziskami przypadkowymi. 

,Prace wykopaliskowe dostarczyły skępyoh materiałów. Zale

tono 11 wykopów eondatow~oh o łącznej powierzchni 343m2 • Od

kryto jedynie 6 skupisk zawierających prawie wyłącznie materiał 

ceramiczny kultury łutyckiej /brak przepalonych kośc~ 1 zabyt~ · 

k6w metalowych/. Junkoji ich n~e zdołano wyjaśnió. Badania wy-

kazały, te cmentarzysko zostało prawie całkow~oie zniszczone, 

pozostały prawdopodobnie tylko jego peryferie. Kontynuacja ba

daó wydaje się niecelowa. 

WITOSTOWICE II, pow. Strzelin patrz wczesne średniowiecze 

WŁOSZOZOWA - powiat patrz badania penetracyjne 
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YORYTY, pow. Olsztyn 

Stanowisko 2 

Instytut Historii Kultury 

Materialnej PAN · 

Badania prowadsił dr Jan Dębroweki. Pierwesy 

sezon badań. Cmentarcyeko kultury łutyoklej 
' • ł 

s pó,nej epoki brązu i wczesnej epoki telasa·. 

Badania eondatowe miały na celu zweryfikowanie znanych s 

literatury obiektów na terenie wsi. Na wzgórsu na południc~ 

zachód ~d wsi przekopano 25 m2 odkrywając dwa wypoeatone w ce

ramikę ciałopalne groby kultury łutyoklej oraz jeden zniesozo-
1 

hy obiekt tejte kultury. Ponadto odkryto grób z III-IV wieku 

n.e., zawierający fibulę • podwiniętą nótkę. 40 paciorków i 

ozdobne blaszki brązowe. Znaleziska powierzchniowe sugerują 

istnienie na tym terenie takte osad~ kultury łutyokiej. 

YROCŁAY-JANOYEX Konserwator Zabytków Aroheolo• 

gioznych we Wrocławiu 

Badania plowadził mgr Tadeusz Xaletyn. Pinaneował 

Konserwator Zabytków m. Wrocławia. Cmentarzysko 

kultury łutyckiej z okresu halsztackiego. 

Y listopadzie 1969 roku podczas inspekcjonowania gromads

kiego wybierzyska kruszywa połotonego w kierunku północnym od 

• zabudowań PGR odkryto w profilu piaskowni grób ciałopalny. Pod

jęte prace interwencyjne pozwoliły n odkrycie 2 grobów ciało

palnych kultury łutyoklej powałnie zniezczonych • . Zalegały one 
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na sł.boko6o1 0.39 •• 

Grób nr 1 zawierał dwa naczynia. 

Grób nr 2 obejmował ' nacsynia. W poblitu popielnicy le

łała brązowa sapinka łukowata. zaliosana do odmiany · ozółenko

waty~h. \eet to sapewne >import pochodzenia italakieso. W do

tyohczae6wej polskiej literaturze przedmiotu jest wymieniona 

tylko jedna sapinka tej odmiany odkryta w Nietrzanowie. pow. 

6redzki i datowana na okree halsztacki D. 

WROCŁAW-KSIJtl patrz epoka bręsu 

WROCŁAW-OPOROW patrz wczesne ~redniowiecze 
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ZAGORZ - Zasław, pow. Sanok Wojewódzki Konserwator 

Zabytków w Rzeezowie 

Muzeum w Rzeszowie 

i Muzeum w Sanoku 

Badania prowadzili mgr int. arch. Tadeusz 

R. ~uroweki i mgr Maria Zielińska~ Finan

sował WKZ w Rzeszowie. Drugi sezon badań. 

Cmentarzysko ludności kultury łutyckiej, 

grupy tarnobrzeskiej. 

Stanowieko archeologiczne jest połotone na skraju płasko

wytu i bardzo stromego zbocza w przysiółku Zasław w Zagórzu, 

nie opodal Cegielni Zasław. Cmentarzysko ludności kultury łu· 

życkieji grupy tarnobrzeskiej zostało odkryte w roku 1954 przez 

majetra z cegielni Stanisława Przybylska i ratowniczo przeba

dane przez T. ~urowskiego. Był to mały . wykop pod·drobną wieżę 

ci 1nień dla przedszkola. Po kilku latach wykonano wielkie robo

ty ziemne bez wiedzy i nadzoru konserwatorskiego. Po drugiej 

stronieOsławyleży osada ob~onna kultury łużyckiej na.terenie 

przysiółka Dolina w Zagórzu. U podnóża góry, nad Sanem znajdu

je się stanowieko epoki kamienia badane przez K. Moskwę. 

' W sierpniu 1969 roku obszar pomierzono geodezyjnie) ! spo-

~~dzono mapę warstwicową. Prace za' wykopaliskowe prowadziła 

~. Zielińska i stwierdziła, że zniszczeniu uległ cały obszar 

cmen~a~zyska. Czę'6 nad urwiskiem jest zasypana hałdami o gru

bośtt ok. 6 m co uniemożliwia praoe wykopaliskowe. . 

, 
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ZAMIOZ~o. pow. Głogów • Ioneerwator ~abJtkdw 

AroheologicanJoh 

wo3. sielonogórlilkiego 

B4dania prówadsił agr Andrse3 Karoinkian. 

~inaneował IXZ w Zielone3 G6rse. Pierwe•J 

eeson badaó. OmentarsJeko ciałopalne lu4-

no,oi klll tarJ łutJckie j 11 IV okreeu epoki 

brąsu 1 wcseene3 epoki tela~a. 

Prace noeiłJ charakter ratunkOWJ i obe3mowałJ csę'6 cmen

tarsJeta. 11agrotonego pracami melioracJ3n,a1, połołonego około 

500 a na północ od we1, nad etawea. · OdkrJtO 4 grobJ ·l o~eeu 

tT epoki brąsu 1. 5 • woseene3 epoki telasa. Poohdwki • epoki 

brąsu bJłJ etoeunkowo ubogo wypoeatone w nacsynta. !Jpea prse

woanta ceraaiki · eą tu for.y dwuetotko•ate. w•ród grobów dato

WaDJeb D. okree halestaoki na uwag• saeługu3e takt WJet,powa~ 

nia na terenie salicllaDJB do grupJ 4c1no6lęekiej ludnofoi. kDJ.

tllrJ łDtyckiej, ainiatllrJBOWanJch nacsfll prs1etawnyq.h epotyta

n,oh najl1csnie3 na omentar&Jekaoh•grupJ białowiokiej • . 

Prace będą kontynuowane w prsJesłym eeconie bada~cs,a. 

·. 
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ZŁO OW - · Wybudowanie 

Stanowisko 6 

Kuzeum Pomorza Srodkowego 

Oddział ~oheologiozny 

• 

w Koszalinie 

Badania przeprowadzi~ mgr Henryk Janocha • 

linansował WXZ w Koszalinie. Pierwszy se

zon badań. Cmentarzysko kultury pomorskiej. 

W , końcu pajdziernik~ 1969 roku muzeum zostało powiado.to

ne o odkryciu grobu skrzynkowego podczas ork~ na terenie Zło

towa - Wybudowanie. W początkach listopada przeprowadzono tu 

badania ratowniczo zabezpieczające, w trakcie których wyeksplo

rowano jeden grób skrzynkowy o obwarowaniu kamiennym. Grób od

kryto na głębokości 40 cm. 

Prbstokątna skrzynia grobowa o wymiarach 60 x 50 om sbu

dowana z 8 płyt kamiennych. Obwarowana kilkunastoma kamieniami. 

polnymi. Dno skrzyni piaszczyste. Wewnątrz skrzy.di znajdowały 

się dwie popielnice kształtu baniastego wypełnione przepalony

mi ko,6mi. Jedna z popielnic przykryta była kopulastą pokrywą 

z cylindryczną zakładką, druga nie posiadała przykrycia. 

Grób kultury ~omorskiej datowa6 motna na koniec okresu 

halsztackiego względnie początek lateńskiego. 

Nale~y liozy6 się z istnieniem w tym miejscu oment~zysk~ 
~ 

kultury pomorskiej, które winno sta6 się przedmiotem badań ey-

stematycznyoh. 
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Stanowieko 1 

Konserwator Zabytków Archeolo

gicsnyoh w Zielonej Górse 

Badania prowadzili mgr Andrzej Maroinkian i mgr 

Adam Xołodzie~ski. Finansował Rejonowy Związek 

Gminnych Spółdzielni, poprzez PMRN· ~ t&gani~. 

Pierwszy sezon badań. Oementarsysko ciałopalne 

l~cno,ci k~lt~y łu~yckiej i wczesnej epoki telasa. 

Stanowieko · połotone jeat na terenie pradoliny Bobr~, na 

północnym krańo~ tagania-Kolonii. Badania o charakterze rat~

kowym, podjęte zostały na sk~tek bezpo,redniego zagrotenia 

omentarsyska b~dowę basy magasynowej PZGS-~. Pracami objęto te-
'ł 

ren prsyezłorocżnej b~dowy rozlewni wód gazowych - obszarOkoło ·· 

8 arów. Odkryto 80 grobów, przewatnie popielnicowych, dobrze 

saohowanych, stoe~kowo bogato wypoeatonych w naczynia. Natra-
• l 

tionó równiet na pochówki jamowe, całkowicie pozbawione wyposa-

tenia, jak i groby złotone z popielnicy, przyetawek i owalnej 

jamy n~d l~b obok zeepoł~ naczyń. Ciekawym zjawiskiem jest wy

stępowanie naczyń malowanych na cmentarzysk~ grupy bisłowickiej 

ludno~ci kult~y ł~tyckiej, s charakteryetycznymi dla tej gr~py 

ostrodennymi dzba~uezkami, tzw. piecykami lub kadzielnicami itp. 

Charakteryetycznym objawem jest ba~dzo mała ilo'6 przed

miotów metalowych. Są to przewatnie trzony ezpil . żelaznych, t~a

gmeąty przepalonych brązów. ~ dw~ WY,padka7h szpile zachowały 

się w etanie prawi~ nienaruezonym • . Obie /jedna żelazna, dr~a 

brązowa/ r·eprezent~ją typ szpil z łabędzią szyjką i tarczowatę 

główką. Prace kontynuowane będę w przyszłym sezonie. 

trnow~~ pow. Sławno p~trz wczesne 'redriiowiecse 



Okres _lale(lski-. · 
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B.ALDUJI, pow. l:widayd 

·BISI:UPII', .pow. tniD' 

OIIOIERZTN. pow ~ ·nuoabork 

patra wosesne dredniowieoa~ · 

Kuseum ia. J.Dsier!ona 

w nucsborku 

Eadaniami kierowali mgr Gertruda Vartyniak 

1 mgr Roman Pa*widski. linansował WXZ w Opo

lu. PiątJ aezon badań. Cmentarsysko ciało

palne kultury prz•worskie3 s okresu pójno

lateńskiego i rsymakiego. 

Wykop załotono w połudn1owo-wachodn1e3 partii cmentarzJBka 

chcąc uchwyci6 jego sasięg w tym kierunku. Prsebadano obszar 

o pow. 525 m2 odkrywając 48 obiektów archeologiosnyoho W~ród 
nich wyróśniono 43 groby oraz 5 jam. 

Przewa~ają groby popielnicowo-jamowe /27/, sawierające aaa-
• 

wycza~ dute, szerokootworowe naczynia mieszcsąoe szcsątki kost

ne obsypane resztkami stosu. Grobów jamowych 3est 10 a ozystJoh 

' popielnicowych 6 · Jamy zawierały jedynie węgielki drsewlte b .. 

dladów ko,ci lub wyposałenia, • wyjątkiem jednej, .w kt6re3 zna

leziono małą okrągłą sprzączkę do pasa i kawałek kamienia. 

W grobach ObOk licznie reprezentowanej ceramiki Występu3, . 

na3cs,6oie3 nołeo groty li,ciowate, sapinki telazne i brązowe· 

. ora& sporo przedmiotów lub fragmentów przedmiotów !elaBDJoh 
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tr~dnych do okre,lenia w terenie, se wsględQ na ich etan sa

chowania. Stwierdsi6 jednak nalety, te w por6wnaniQ do innych 

partii oaentarsyeka na pd-wech. usyekano stosunkowo najlepiej · 

zachowane zabytki metalowe. Mniej licsnie występiły notyce /6/, 

kl~cze /5/, brąaowe zapinki ocakowe /4/, stotkowate umba tarcz . 
/3/ oraa dwa jednosieczne miecae telaane. Inwentarz grobów, 

w eacaeg61no~ci sapinki ~iadozy o tym, te utytkowanie połud

niowo-wechódnich peryferii cmentarzyska przypada na początek 

okres~ wpływów rzymskich. Tak więc dotychczasowe badania wy

kazały istnienie ciągło,ci utytkowania omentarzyska od okres~ 

p6,nolateńskiego po okres wozeenorzymski. Wydaje się, te· w 

przyszłorocznym sezonie. badania te mogą by6 całkowicie zakoń-

czone. 

DOBIESZEWICE, pow.Mogilno 

Stanowieko l 

DOMANIOWICE, pow. Głogów 

DROHICZYN • pow. Siemiatycze 

Stanowisko ·~ozar6wka" 

DZIERZi~IA, pow~ Płońek 

pRtrz ckree wpływów rzymskich 

patrz okres halsztacki 

patrz okres halsztacki 

patrz okres wpływów rzymskich 
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GZIB, pow. Chełmno 

J~OROW, pow. Grodsisk Kas. 

KAŁDUB, pow. Chełmno 

XAJIB, . pow. Pruszków 

patrs okres halsztacki 

patrs okres wpływów rsyaskiok 

patrs ·wosesne 6redniow1ecse 

Xonserwator Zabytków 

AroheolosiosDJoh w Warasawie 

:Badania prowadsił Karet Urban. l'inansowd 

WKZ w ·Warnawt.. Pierwny ee,con badali. 

Cmentarzysko s okresu halsztaok6-latedsk1e-

SO· 

W dniach od 20.XI-22.XI. i od 27-28,!1.1969 r. prowadao

ne były prace ratowniose na terenie p1a6n1oy eksploatowane~ 

przez Miejskie Przedsiębiorstwo Robót DrogOWJOh w Prusetowie. 

W czasie badad wyeksplorowano dwa ozę6oiowo zniesosone . groby 

oraz przebadano teren prsylesaj,oy bezpo6rednio do pia6niOJ• 
~ 

sdsie nie stwierdzono ••dnyoh ~ladów po, obiektaoh archeOlosios-

nych. Dwa prsebadane groby wielopopielnioowe, w ekrsyniaoh 

zbudowanych s luJno ulotonych kamieni, datowa6 aoSDa aa ~ 

halestacko-latedeki. 

' 
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XD!IZ t pow. Głu.bosyoe 

ILI8ZBWOt pow. Pułtu.ek 

XOBYLBIXI t pow. Bueko 

Stanowieko 2 

XOŁOZłBt pow. Płoóek 

Stanowieko 2 

patra epoka br4su. 

patrs o~•• ~pływów rsymekioh 

patrs okree wpływów rsymekioh 

lnetytu.t Historii Xultu.ry Ka

terialnej. Zakład Polekieco 

Atlaeu. Aroheologioanego. 

Badania prowadaił dr Jer•1 Pyrgała. 

finansował IBIJI. Drugi aeson badd. 

Osada • pójnego okreeu. lateóskiego. 

w·okreeie od 25 do 'O wrae,nia 1969 r. reaktywo~ano bada

nia wykopallakowe na st.2 w Xoł9•tbiu.t które miały obarakter 

roapo~nawosy. Pierwesy raa sałołono . tu wykopy .•ondatowe w 1961 r. 

i etwierdsono r6wn1eł wysttpowanie roaległej osady lateósko

rsymekiejt sałotonej na miejscu· opueaosonej osady kultury gro-· 

b6w klOBIIOWJCho 

Tegoroczne sondałe alokalisowano w północnej o•t'oi osady 

prat wysokiej krawtdsi doliny Ykryt w miejscu., gdsie w csasie 

.prac polowych wyoryWano daJe ilo,ci ceramiki l polepy. W trak

cie kilkudniowych prac sondałowyoh. etwierdsono istnienie tu 
' . 

resstek domostw~ p6jnolatedekiego o 6oianaoh prawdopodobnie 
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plecionkowych. Usyskany mat*riał sabytkowy to ceramika oraa 

d~ł• ilo,ci polepy •• 'ladami odoiskdw po drewnianych konstruk

cjach 'cian b~dynk~. 

XOŁOZłB, pow. Płońsk 

Stanowieko 3 

XOPOIE, pow. Węgrów 

l 

patrs okres wpływdw raymekich 

Pańetwowe M~seum Aroheologioa

ne w Wars$awie. WXZ w Warssa-

wie 

Badania prowadsiła dr Teresa Dąbrowska, 

'prsy wepdł~dziale dr Teresy ~iany. linan

sowało PMA w WarszaWie i WXZ w Warssawie. 

· Pierwesy secon badań. Omentarsysko klll- • 

tury praeworekie3 ~ pd,nego okree~ lateń

skiego /1 wiek p.n.e./. 

Cmentarzysko polotone jest na niewielkim pagdrk~ otocso

nya od pdłnocy i za~hod~ łąkami lejącymi nad rs. Xostrzyniea, 

lewym dopływem Liwca. Piassczyaty pagdrek wyniesiony jeet oko

ło 2 m nad posiom łąk. Od wschodu i południa łączy ai' s pola

at uprawnymi. Stanowieko lety prsy drodl' Xopcie-Gałki, prsy 

budowie ktdrej natrafiono w ubiegłym roku na groby. 

Prace ratownicse prowadzone w dniach od 20 do 24 sierpnia 

ogranicsyły się do prsebadania pasa terenu o długo,ci 40 a, 

wzdłu! drogi. Ogdłea przebadano 0,9 ara, wlicsająo w ~o tak8e 
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eondat na saobodnim ekłonie pagórka, przy łękach. Odkryto e gro

bcSw 3amowych • pó.nego okree.u latedekiego. Groby te do~taroiiiJłJ 

licsnych fragmentów ceramiki, znaleziono takte n6! łelazny i 

oaę,ciowo saohow~ oaełkt• 

Ha podetawie rozrzutu ekorup na powierzchni aędz16 motna, 

łe omentarsyeko sa3au3e obszar około 50 arów a czego około 

25 ar6w jeet saleaione i nie nadaje aię narasie do badali. 

Y zachodniej ozę,oi pagórka obok ceramiki kultury przewor

ekiej znajdowano takte na powierz.ohni fragmenty naozyd wczeeno

'redniowiecznych i tutla, pochodzących zapewne ze znajdującej 

eię na tym terenie p6.niejezej osady. Dalsze badanie przewidzia

ne aę w roku naetępnya. 

IROMOLIR, pow. Głogów 

Stanowieko 1 

Konserwator Zabytków 

Archeologicznych 

w Zielonej Górze 

Badania prowadził mgr Mieczysław Kaczkowski. 

linansował WXZ w Zielonej .Górze. Pierwszy 

sezon badań. Osada ludności kult~y łuty~kiej 

oraz osada z okresu wczesnego średniowiecza. 

Oaada niezezona jeet uprawę roli. · Prace miały charakter . 
zwiadowczy, wykonano eondat łącznie o obasarse l ara wydoby-

wając materiał ceramiczny s okreeu latedskiego. Ceramika wczea

no~redniowieczna salegała w warstwie ornej. Materiał ceramiąsny 

jeat azczeg6lnie cenny •• względu na badane od 5 lat omentarsyako 
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w Domaniawicach odległe od 2 tm posiada eeepoły datowane na ten 

eam okre,. Stanowieko nr 1 w Kromolinie nalety do calego seepo

łu obiektów datowanych podobnie na podetawie materiału • powiere

chni występujących w innych punktach tej wei, w pobliskich Do- · 

brzejowicach /odległo'6 między stanowiekami oa · 1 km/ i Domenie-· 

wicach. Jest to jedno gniazdo osadnicze,dla którego wspólnym 

miejscem pochowków było wspomniane cmentarzysko. Oało'6 objęta 

jest badaniami od roku 1964 i będzie badana w latach 1970-1971. 

IUNICB, pow. Myślenice Muzeum tup Krakowskich w 

Wieliczce 

Badania prowadził Kazimierz Reguła. 

·~inansowało Muzeum tup Krakowskich. 

Drugi sezon badaó • . Osada • okresu 

pójnolateńskiego. 

Kontynuowano rozpoznanie 'stanowiska III. Osada zlokaliso

wana jest na płaskim cyplowatfm wzniesieniu po lewej stronie 

rzeki Raby. Pod ci~nkim humusem letała warstwa kulturowa o grub. 

20-30 cm, zawierająca obok licznych otoczaków reecanych polepę . ' 
i dute ilości rótnorodnej oerl!lmiki typowej dla ókreeu p~nola-

teńskiego. Spośród ogromnej masy skorup wydzieli6 motna kilka 

typów naczyńa 1/ naczynia szerokootworowe, grubościenne z brse

giem odchylonym na zewnątrz, 2/ frasmentj nacsyń grusekowat~oh, 

;1 naczynia wazowate ee zgrubiałym lub facetcwanym brzegiem, 

4/ misy s profilowanym lub zao~ąglonym brzuścem, 5/ kubki cy

lindryczne • facetowanymi lub nie zgrubiałymi brzegami"! prsewę

tonra względnie wałkowatym uchem. 
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Prao~ wykopallekowe soetały prserwane na gł,boko,oi eka

ploataoyjnej 50 oa • powodu nieeprsyjaj-cych Wtłrunk6w ataoefe

ryosnyoh. Omawiane etanowieko jeet dotychosae pierwesę otwar~ 

oead• • tego okreeu odkryt4 na terenie powiatu my'leniokiego • . 

Badania ~enowione soetaną tutaj w prsyesłym eesonie wykopalie

kow,a. 

LUBIESZEWO, pow. Gryfioe patrs okree wpływ6w r~ekioh 

LUBNIEIIOI, pow. Sulęoin patrz usapełnienia 1968 

pow~ Kroano 

· Badania prowadsił mgr J6sef Janowski. 

"Pinanaowało Museum Okręgowe w Re~eeowie. 

Drugi eeeon badaó. Ciało»alne cmentareyeko 

kurhanowe • okreeu latedekiego 1 etaree,go 

okre~u rsymekiego /?/. 

Ciałopalne caentarsyeko kurhanowe snajduje eit prawie u 

eiosytu g6ry ~es naswy, poło!ón~j po lewej stronie Jaeiołkl l km 

od jej brsegu. Prses teren omentarsyeka prowadsi kilka 'oiełek, 

oo epowodowało sniesosenie kilku kurhan6w. Prace na omentaraJe

ku w Ł•kaoh Duktelekich miały więo oharakter . koneerwatoreko~ ar

oheologiosny. TrwałJ ~ne od 4 .eierpnia 1969 do 2' sierpnia 1969 r. 
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W wymienionJm ozaeie przebadano 7 kurhan6w. Oznaczono je wedłua 

kolejno~ci od nr ' do nr t. 
Pod oienq waratwą hWilueow!ł kurhanu 5 i kurband 9 wye~

piła duta ilo'6 ceramiki i bardso duja ilo~6 polepy, węgla 
• 

drzewneso• Posoetałe kurhany .sawieraję niewielką ilo'6 cerami-

ki i ekr.o.ane Uild7 atoeu pogrzebowego. We wasyetkic~ karbanaCh 

niemal zupełny brak ko,ci. 

KOSZOWICB, pow. Słubice patrs okree balemtacki 
, 

KYMOft, pow . Sanok patrz wczeene 'redniowieose · 

BIEDABOWO, pow • Biddca 

Badania prowadziła agr Włodsimiera Ziemlióeka

OdoJowa. Pinaneowało Muzeum Kasurekie. Drugi 

sezon badaó. CmentarzJeko ciałopalne • okresu 

p6jnolatedek1ego i rsyaekiego. 

' 
Stanowieko poło~one jest na wyeokiej teraeie rzeki)lidy, 

około 0,5 ta na południe od wei. W bietąo;,m eesonie badano pół~ 

noono-sachodnię krawędj cmentarsyeka uzyekujęo potwierdzenie 

jego granicy w· tym rejonie. Ba przeetrsen~ 850 •
2

, odkrytv ~al
szych 75 grob6w, a s nasiemnyoh fora pochówków ' Wydłutone bru

ki kamienne. W badanym rejonie cmentarsyeka skupione byłJ grobJ . 
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beapopielnicowe, c~arakteryzujące sił wyatępowaniem w nich gru

zu saklanego orac cnaccnej ilo,oi paoiork6w, co potwierdziło 

juł woce6niej występujące w tym rejonie cjawiako. Po ras pier

wesy na omentarcyaku cnaleciono monet~ rcymakie, utywane wt6r

nie jako wisiorki. W dalszym ciągu znajdywano takie elementy 

wypoaałenia jak klamerki esowate, wisiorek wiaderkowaty, ułamki 

bransolet ce tmijowatymi gł6wkami, tragmanty grzebieni ko6cia

nych, sapinki brązowe, wieiorek kapsułkowaty l c ko6ci i se 

srebra/, brązowe azocypozyki, eprętyna skrzynki. Charakter wy

poaałenia potwierdza tezę o kobiecym charakterze poch6wk6w na •. 

stanowieku 2 w Niedanowie. R6wniet nie ulegaję zmianie dotych~ 

ccaa okre6lone dla tego obiektu ramy chronologiczne. 

BIESTRONNO, pow. llogilno Konserwator Zabytk6w Archeo

logicznych Biuro Badaó i Do

kumentacji Zabytk6w • Byd-

gOBZOZJ 

Badania prowadzilis mgr !Dgr . .Olg'a Romanoweka

Grabowaka i Januariuac Janikoweki. 71naneo

wała WXZ w Bydgoszczy i Mogileńskie Towa

rzystwo Kultury. Pierwszy sezon badań. 

Caentarzyako kultury grob6w kloszowych • 

'rodkowego okresu lateńskiego. 

Wioenę br •• pracownicy PGR Wieniec odkryli gr6b p~dkl08JO

wy, kt6ry soetałezabeapieczony przez pracownika •us~ua Inowro-
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oławekiego, a jego zawarto~6 - kloes i popielnica, przekazane 

do tego! musewa. 

Stanowieko znajduje ei, .w południowo-weohodniej ozt,oi ~•i 

liieetronno., na wzgórzu, na terenie twirowni. Jlatowniose badania· 

trwały od 18.VIII do 2' .VIII. 1969. Wykopy slokalisowano wsdłuł . 
krawędzi !wirowni. lia 10 wykopów t7lko jeden nie okasał sit w 

sensie archeologicsnJm jałowr. 

Ba gł,b. 125 om, pod br~iea kamie~, slokalizow&nJ b7ł 

grób ciałopalny. UłaJDlci rozbitego chropowatego kloesa znajd.~wa

ły się dookoła i międs7 kamieni~!, epooSJWajęcyai bespo~rednio 

nad grobea. Jaaa se stoeea oddalona b7ła od centrwa grobu, o 

ok.20 ca w kierunku l.laoBJnia, etanowtęce zawarto'6 grobu, spo~ 

cs,wał7 na warstwie drobnych kamieni. 

Ułamki klosza zalegał7 nad aieą, w której snajdował7 się 

dwa miniaturowe kubeozki • . Jleestki klossa prBJkrywałJ popielni

cę natry~ mieę . ze sgrubiałę krawędzi4, obok której snajdowa~ 

się cserniony kubek • uchea WJetajęera ponad kraW1dsię, orna

mentow&n7 dookólnę bruzdę. obraaowaaę paeaea do'łk6w, od kt6rej 

odchodziłJ w ~o,ne, pionowe podwdjne rowki. 

Obok tego grobu znajdował7 się dwa grob7 jamowe, przJkrJ

te brukiea, zawierające jedynie kilka spalonych kodoi ludzkich. 

Cmentarzysko w Biestronnie soetało prawie całkowicie znies• 
.... 

csone prses eksploatację !wiru, o OZJm lwiadozę, snajdowilne do 

tej pory na terenie odkrJwki, resstki ciałopalenia 1 fragment,r 

ceramiki. 

patrs neolit 

esada Plees6w 
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OXALIBA, pow. Opatów Muzeum Swiętokrzyskie w 

Kielcach 

Badania prowadziła Barbara Kowalczyk. 

linansowało Muzeum Swiętokrzysk1e. 

Cmentarzysko srobów kloszowych z 

wczesnego okresu lateńakieso. 

Cmentarzysko ~najduje się na lessowym wzniesieniu, w odle

gło~ci ok. 2~0 m od niewielkieso strumyka. 

W roku 1967 zabezpieczono zabytki z dwóoh grobów kloszowych 

silnie zniazozońych przez orkę. Podczas tesorocznych badań rato

wniczych odkopano dalsze trzy groby, które wystąpiły na sł. od 

30 do 40 cm, dna popielnic pojawiły się na gł. ok. 70 om. 

Pierwszy grób składał eię z trzech naczyń• popielnicy na

krytej misę 1 osłoniętej kloszem. Dwa pozostałe oddalone od sie

bie ok.30 cm dzieliła od poprzedniego skupiska jałowa ok. 6-me

trowa przestrzeń. Jeden analogiczny do poprtedniego, drusi za

wierał tylko popielnicę przykryt~ miską. Wszystkie misy odwróco

ne były dnem do góry. Górne part~e grobów były zniszczone. Zary

sy jam nieczytelne. 

Mała 1lo~6 ceramiki oraz zabytków metalowych uniemośliwia 

dokładne datowanie. 

OTALitKA, pow. Grójec patrz okres wpływów rzymskich 
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PEł ,C?: 'CSKA, pow. Pińczów Zespół Badań nad Folakta 

Bredniowieozem UW i PW 

Badania prowadziła mgr Dorota Szlifierska. 

linansował Zakład Badań Folekiego Srednio

wiecza uw. Siódmy sezon badań. Osada ~ okre

su lateńsko-rzymskiego, osadnictwa z epoki 

brązu. 

S t anowis~o lety nad małym dopływem Nidy, na północnym . eto

ku t ~·r·:FJ owego wzniesienia. Prace wznowiono po kilkuletniej przer

w .i~~. I ch celem było, oprócz dalszego badania centrum osady, 

s vn.1wdzen.l e jej połu:dniowej granicy. Przebadano powierzchnię ok. 

'- n·ów odkrywaj~c 18 obiektów z epoki brąz11, . okres11 pótnolateń

Pkiego, ,wczesno- i póinorzymskiego. 

Z okresu rzymskiego pochodzi 5 jam, w tym jedna półziemian

kA o wymi arach 2,50 x 3,50 m, miętezości 60 cm. Na podstawie· m& 

ter i Ał u zabytkowegol dutej ilości ceramiki ręcznie lepionej, 

grzebienia, tłoczka telaznego,. motna datowa6 ją na okres póAno-

rzymski. 

Z okresu. pótnolateńekiego pochodzi półziemianka o wymiarach 

6 .x 4 m, głębokości 80 om, zawierająca ceramikę, które~ bardzo 

duty procent etanowiły naczynia toczone, często z domie~ką gra-
ł 

fitu, fragmenty bransolety lignitowej z niebieskiego szkła ozdo-

bionej ornamentem plastycznym /w literat11rze czeskiej zwana1 bro• 

dawkowata/, krętki zrobione z tragmentów _ naozyń. 

Obiekty z epoki brąz11 to jamy, prawdopodobnie gospodarcse, 

o kształcie trapezowatym /w profilil/o zawierające niewiele ~era

miki, którą można łączy6 z k\llt11rą ł11tyoką. 

PORZECZE, pow. Sławno 

Stanowieko 2 

patrz ok:ree latdeki 
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PORZECZE, ~ow. Sławno 

Stano"Wieko 3 

Konserwator Zabytkó• Archeo

logicznych "' Koszalinie 

Eadania prowadził Roman KamLdski przy 

współpracy mgr Dobrochny Jankowskiej. 

linansował WIZ w Koszalinie. Pierwszy 

sezon badawczy. Osada otwarta z okresu 

pó.nolateńskiego /?/. 

Stanowisko 3 w Porzeozu połotone Jest w odległo,ci ok. 

500 m na północ od wsi na terenie,objętym obecnie eksploatacj4 

twiru. 

Eadania miały charakter ratowniozo-zabezpieczajęoJ. Wyeks

plorowano 3 uszkodzone paleniska. Eyły to niezbyt wielkie, owal

ne w rzucie poziomym i nieckowate w przekroju obiekty skonstruo

wane ae 6redniej wielko6ci ł:amieni polnych; między którymi "'1-

etępiła do66 intensywna spalenizna oraz nieliczne fragmenty ce

ramiki naczyniowej. Materiał ten jednak był w.więkezo6oi mało , 

charakterystyczny. Na podetawie kilku ułamków facetow~ego brze

gu naczynia. które wystąpiły w p~enisk~ 1 obiekt datowa6 motna 

roboczo na okres pójnolateński. 

Konieczne sę dalsze badania zabezpieczaj4oe. 

POSEJNELE ,. pow. Be jny patrz wczesne 6redniowieose 
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PRuSINO, pow. Ozarnk6w Muzeum Archeologiczne w 

Poznaniu 

Badania prowadziła mgr Aleksandra Lipińska, 

finansował WK~ w Poznaniu. Cmentarzysko z 

wozesn~go okresu lateńskiego kultury pofuor

skiej. 

Cmentarzysko znajduje się na wzgórzu, na teren~e nieutytkb 

naletąoego do Pańetwpwego Funduszu Ziemi, przeznaczonego obecnie 

na zalesienie. Badaniami objęto kulminacyjną ozę~6 wzniesienia, 

przebadano obszar o powierzchni 6 arów. Y wyniku badań odkryto 

6 grobów. Groby występowały ~rednio na głęb. 20-30 om ponitej 

powierzchni ziemi. Obudowane były płaskimi, łupanymi ~mieniami 

'oraz okrągłymi kamieniami polnymi. Y jednym przypadku zachowała 

eię obstawa w kształcie proatokąta skierowanego dłutezą osią w 

kierunku weoh6d-zaohód. Połowa grobów zawierała po kilka popiel

nic, w trzech grobach były pochówki pojedyncze. Groby dostarczy~ 

ły mocno zniszo~onego ~teriału ceramicznego, ko~oi lud~kich o

raz przepalonych w ogniu fragmentów druoików brązowych i ·paoior

ków z niebieskiego szkliwa. Cmentarzysko jest bardzo zniszczone, 

do czego przyczyniło eię ukeztałtow~ie terenu /wzgórze zmywane 
l 

spływającymi wodami/ oraz orka gruntu dokonywana głębokimi, pa-

rowymi pługami. 
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PRUSZCZ GD.USXI, pow. Gdańsk K~eum Archeologicsne 

w Gdalisk11 

Badania prowadził mgr Kirosław Pietrzak -~r~ 

współpracy mgr Janusza Podgórekiego, finanso

wała WXZ w Gdańek11 oraz •~eum Archeologicane 

w Gdańsk11. Trzeci eezon badań. Cmentarzyelce 

• .okree11 pójnolateńskiego i wpływów r11ymekich. 

•. 

Badania prowadzone były w dwóch okresacha od 17.VI. do 26. 

YII. i od 9.IX. do 6.X.69 r. Przebadano powierzchnię 5,5 ara 

odlcr;ywajlło 100 ·obiektów. Wl§ród nich było 60 grobów ciałopal.eych 

w tym 31 grobów jamowych i 29 grobów popielnicowych ob&Tp&nyoh 

reactkami atoa11, datowanych na pój~ fazę okree11 pójnolatedekie• 

104 Pozoetałe obiekt;y to 31 grobów eckieletotyoh datowanych na 

etares7 okree wpływ6w rzymekioh, • •73ątkiem 1 grobu, kt6r7 mot

na datowa6 na przełom etare~ego na młodsiJ /zapinlca br,zowa Al. 

96/, pozostałe 9 obiektów to jam;y, które nie zawierały materia

łu datującego. Y6ród grobów ciałopalnych na uwagę zaeł~uję gro

by popielnicowe • resztkami etosu~ zawierające duJe popielnice 

o ~cernionej powierzchni, posiadające kompletne ~;rpoeatenie wo

jownika /miecz, umbo, grot, okucia p_ochw;y mieo11a 1 inne/. 

Stwierdzono jednoczdnie wepółw;yetępowanfe dwojakiego ob

rzędkll pogrzebowego w jednej jamie grobowej, gdzie przy grobie 

szkieletowym snajdowała eię popielnica c przepalonymi ko,6mi luds- . 

kimi. Ponadto odkryto !§lady dobrze zachowanej kłod;y drewnianej. 

Slad;y po kłodach drewnianych stwierdzono w wielu grobach ssk1e

letowych, ale zachowane one były tylko fragaentarycsnie. 

Wiele grobów _sckieletowyoh wykazywało !§lady obrabowania 
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jeszcze w etarotytno,oi. Wskaz~wały na to 'lady po kłodach drew

nianych, układ ko,ci oraz w wielu wypadkach brak zabytków lub 

td hchowanych tylko niekompletnie, jak np. przy niektórych 

szkieletach zachowanych było kilka paciorków bursztynowych. W 

innych wypadkach zach~wana była tylko igła i przę'lik oraz sprsą~ 

czka, a brak takich zabytków jak zapinka i inne. Ponadto na wie

lu ko,ciach stwierdzono 'lady po zabytkach brązowych. 

Dalsze prace na emantarzysku będą kontynuowane w latach na

.•tępnych. 

RZJCZKOWO, po~. Torud · Muzeum Okręgowe w Toruniu 

Badania prowadziła mgr Urszula Ruszeza przy 

współudziale mgr Bogusławy Wawrzykowskiej. 

linansowało Muzeum Okręgowe w Toruniu i 

WKZ w Bydgoszczy. Cmentarzysko kUltury gro

bów kloszowych z okresu wczesnolateńekiego. 

Cmentarzysko znajduje się na polu ornym. W czasie ratowni

czych badań, prowadzonych od 4 do 30.sierpnia 1969 .r. przebada

no '25m2• OdkrJ.tO 18 grobów, w tym 4 jamowe. Głęboko'6 ich Wf• 

stępowania wahała się w granicach od 0,14 m do o, '6 m. :'Wszyst

kie groby w swej górnej czę,ci były bardzo silnie zniszczone 

orkąa zachowały się mniej więcej w 1/3 ewej wysoko,ci. W trzech 

pozostały jedynie fragmenty mis, które były ustawione na dnie 1 

grobu. Ceramika, to przewatnie fragmenty dutych kloszy, o chro

powatej powierschni koloru pomarańczowo-brunatnego, baniastych 

popielnic, mi:• 1 fragmenty dwcSch dzbanuszlt1Sw. 
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Z zabytków metalowych odkryto jeden cały kolożyt oraz frag

menty innych z brązowego drutu z nanizanymi nań paciorkami z 

niebieskiego szkła, dwa fragmenty przedmiotu brązowego o blitej . . 
n1eokre,lonej funkcji /okucie ?/, a poza tym pr•t~lik gliniany 

i lulno znaleziony fragment rogu ze śladami obróbki. 

Caentarzyeko wydatoweno wstępnie na wczesny okres lateński. 

Hie planuje się kontynuowania prac archeologicznych na cmenta

rzysku w przyszłych sezonach badawczych. 

STARA WIE$ . - Ludwin ów, 

pow. Węgrów 

Państwowe Muzeum Archeolo-

giczne w Warezawie 

Badania prowadziła dr Teresa Dąbrowska 

przy współudziale dr Teresy LianY . i 

mgr Magdaleny Męczyńskiej. 7inansowało 

PMA. Pierwszy eezo~ badań • Cmentarzysko 

ciałopalne z półnego okresu lateńskiego 

·i z okresu wpływów rzymskio~ /I w.p.n.e. 

- IV w.n.e./. 

W roku bietącym kopano i południowej czę~ci, obecnie zale

sionej wydmy, wokół terenu bardzo silnie zniszczonego przez pra

ce ziemneł związane z budowanym w czasie wojny lotniskiem, jak. 

i pójniejsze wybieranie piasku. Groby odkrywano zarówno poza~ 

jak 1 wewD4trz terenu oznaczonego na planach niemieckich jako 
l 

przebad·any. Ogółem przekopano 5,5 ara, odkrywając 35 grobów ja

mowych, 18 zaciemnień o nieokre~lonym charakterze, 2 jamy i pa

lenisko. 
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Z materiałami pó.nolateńskimi 1 rsymskimi związanych jest 

31pochówków · oiałopalnych na ogół jamowych /tylko jeden grób od• 

kryty w czasie woze ~niejszej weryfikacji stanowieka był zapewne 

popielnicowy/. Groby dostarczyły niezbyt wielkiej ilo~oi cera~ 

·miki, trzech tibul, dwóch grotów telaznych, igły i nota telas

nago oraz paciorków szklanych. Ponadto ze zniszczonych grobów 

pochodzę dalsze paciorki i brązowe okucie końca pasa z pó.nego 

okresu wpływów rzymskich. 

\ 

Ponadto odkryto 4 obiekty wczesno~redniowiecsąea grób ola~ 

łopalny, palenisko i 2 zaciemnieniaa zniszczony grób kttltttry 

grobów kloszowych i dwa groby ciałopalne, jamowe kttltttry trzci-

nlecklej oraz jamę tejte kttltttry. Nieopodal cmentarzyska odkrf-
' to osadę z pó,nego okresu lateńskiego /I w.p.n.e./ Prace, tak 

na osadzie jak i na cmentarzysk~ będą nadal prowadzone~ 

x/ Na stanowisku tym prowadzone były prace w czasie ostat

niej wojnya odkryto wówczae 33 groby ciałopalne i szkieletowe 

s I wieku p.n.e. - IV wieku n.e. l 

STROBIN, pow. Wieluń Muzeum Ziemi Wieluńskiej 

w Yieluniu 

Badan1a prowadził mgr B.Abramek. linan

sował WXZ w · Łodzi. Pierwszy sezon badaó. 

Osada z okresu póJnolateńekiego i wczee-

norzymskiego. 

Rozpoczęte prace miały charakter badań ratowniczych i ros-
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poznawczych. Osiedle znajd~je się na prawym brzeg~ Warty w pob

lit~ młyna wodnego, ok. 10 m nad poziomem l~śtra rzeki. Resztki 

palenisk tkwiące jeszcze w wysokim brzeg~ świadczyły o niszczy

cielskiej działalno~oi wody. Chodziło więc o przebadanie najbar

dziej ·zagrotonego odcinka, jak tet stwierdzenie, ozy jest to 

/jak przyp~szozano w oparciu o znajdowaną ceramikę i zachowany 

wał obronny/ grodzisko ~~lt~y ł~tyckiej. 

Wykop załotono n~widocznymi resztkami palenisk, a jedno

oze~nie w najwyższym p~kcie osiedla~ Bręzowo zabarwiona war

stwa k~t~owa o miątszości ok.20 cm zalegała pod 60-120 centyJ 

aetrowę warstwą nawianego piask~. 

Y warstwie znajdowano liczne ~łamki naczyd i bryłki t~żli. 

Poza tym odkryto na przestrzeni około 130 m2 8 jam oraz resztki 

prostokąt~ej chaty. Trzy jamy pełniły niewątpliwie f~kcję pa

leniak. Nie wykl~czone, że wytapiano w nich r~dy darniowe. Dna 

palenisk wyłotona były kamieniami, nad kt6rymi letały bryły 

t~tli. Znajdowano t~ takte-fragmenty rozbitych naczyd. Yielko,oi 

i kształt~ tych palenisk nie da się okre~li6 ze względ~ na d~te 

zniszczenie. Pozostałe jamy, najczęściej owalne i o różnych wy

miarach, zawierały d~to ceramiki, brył t~li, kości zwierzęcych, 

a czasem kawałki metali. 

Chata, prawdopodobnie w po~owie zniszczona przez rzekę, 

zachowała się w wymiarach około 420 x 240 cm. Zachowały się 

takte częściowo dołki po sł~pach. Gruboś6 warstwy kulturowej w 

obrębie chaty wynosiła 40 cm. Znaleziono w niej dużo ceramiki, 

ko,oi zwierzęcych, brył żużli, dwa przęśliki oraz fragment brą

zowej szpili. 

Znaleziona podczas tegorocznych badań ceramika nie jest 

jednolita w sposobie wykonania. Zdecydowanie przewata ilościowo 
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ceramika grubo~cienna i chropawa. Obok tego występują ułamki na

czyń atarannie wykonariyoh, o gła.dzonych 1 często czernionych 

~ elankac h. Są takte fragmenty imitujące ceramikę cel tycq. · 

Najbardziej uderzający 1 interesujący jest zestaw fora 

znajdowanych w obiektach. Okazuje się bowiem, Ae obok siebie 

wy stępuję naczynia nawiązujące do form kultury łutyoklej z o

ltre au halsztackiego kultury grobów kloszowych oraz kultury we

V!!Hl< lr.iej 11 pótnego okresu lateńskiego i wczesnego okresu rzym-

fol i ego. Fakt ten podnosi niewątpliwie rapgę badaneg.o osiedla. 
f' 

~a~o t et doda6, te stanowieko to nie jest w swej problematyce 

odosohr, lt,ne. jdli chodzi o teren górnej 'Warty. 

N: e rozstrzygnięto jeezcze,czy wał jest współczesny temu 

osiedlu.· iewątpliwie przy~złe badania będę miały zaeadqicze 

znac.zert l ~:: d.la rozwiązania tego problemu. Z uwagi na problema

*.y~ę. '!. .za(-F,ro tenie całkowi tym zniszczeniem obiektu konieczne eę 

w t~ksz~ n~~łady finansowe na przyszłe badania. 

SUL k':JW . 1-,o... . Głubczyce Katedra Archeologii Uni· 

w~rsytetu Y~ocławekiego 

łL ·l!'\nia prowadziła dr Barbara Czerska, 

: · \r: ąnaowała Katedra Archeologii Uniwer- • 

~ytetu Wrocławskiego. Pierwszy sezon ba

dań. Stanowieko hutnicze z okresu pójno-. 

lateńskiego /koniec II-l poł.I w.p.n.e./ 

kul tury celtyckiej •. 

? 

Stanowieko po~otone jest na stoku wznie.eienia około 100 • · 
. ' 
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na północ od rzeki Cy~. Przebadano obszar 125 

wieko zajmuje obaBar niewiele ponad 2 ary. 

2 m • Całe stano-

Odkryto resztki kilku dymarek oraz jedną dutą jamę /3,2m 

x 3,9 m, głęb.90 cm/, , powetałą wekutek wybrania gliny . Jama ta 

była następnie zasypywana atopniowo kawałkami tutli te~aznyoh, 

polepy i innymi odpadkami. 

Znaleziono& fragment bransolety brodawkowatej z ciemno nie

bieskiego szkła, fragment zapinki telaznej, fragmenty dwóch no

ty telaznyoh, kilkana~cie fragmentów rótnyoh przedmiotów telaz

nyoh, połowa osełki kamiennej, kilka krętków • otworami w ~rod

ku wykQnanych ze skorup naczyń glinianych, masę tutli telaznych, 

kawałków polepy oraz doś6 liczne skorupy naczyń glinianych obta

czanych na kole garncarskim, w tym liczne skorupy naczrń grafi

towych. Znaleziono równiet niesbyt liczne kości zwlerzęce. 

Wstępne opracowanie materiałów z wykopalisk w Sułkowie poz

wala etwierdzi6, te istniała tu krótkotrwała, sezonowa "osada" 

hutnicza. telaao· wytapiano · tu nie tylko w dymarkach a-le i w tyg

~aoh grafitowych. Cały uzyskany materiał ma charakter pójnola

teńeki typowy dla Celtów g6rno~lęekioh. 

Badania etanowiska w SUłkow~e będę kontynuowane w roku przy-

e złym. 

TRESTA RZ!DOWA, pow. Opoczno patrz epoka brązu 



WARSZAWA ... ZERZE! 

Stanowieko 4 
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Zakład Badaó Polskiego Sred

niowiecza Uniwersytetu War

szawskiego. Paóstwowe Muzeum 

Archeologiczne w Warezawie i 

Badania prowadziła dr Teresa Węgrzynowicz 

przy współudziale mgr Ewy Kowalczewekiej. 

~inanęował Urząd Konserwatoreki w Warszawie~ 

Drugi aezon badań. Cmentarzysko kultury 

grobów kloszowych ,z wczesnego i ~rodkowego 

okresu lateńskiego. 

Zbadano obszar o powierzchni 600 m2 odkrywając 23 groby, 

ria ogół uszkodzone, w tym 10 kloszowych, 3 popielnicowe /jeden 

niepewny/ oraz 10 bezpopielnicowych-jamowych. Groby tworzyły 

najczęściej skupiska, grupujące od 2 do 5. grobów posadowionych 

w bezpośrednim sąsiedztwie /zapewne we wspólnej jamie grobowej/. 

Skupiska leżały w dużych odległo~ciach od siebie, przez oo osta

teczne ustalenie ~asięgu · cme~tarzyska nie było dotąd mo~liwe• 

Prawdopodobnie jest to rozległy obiekt z rzadko.rozrzuconymi 

grupami grobów. W grobach kloszowych, zawierających z reguły 

po kilka efektownych niekiedy naczyń. znajdowano nieliczne przed

mioty metalowe, między innymi żelazną szpilę z łabędzią szyjkę. 

Dla grobów jamowych charakteryetyczne jest występowanie kolie

tych tarczek ~nitami, a zwłaszcza żelaznych okuć /?/, tzw • . 
"haftek". Groby popielnicowe zawie:o:-ały jedynie nikłe Uady 

l 

przedmio~w brązowych. 

-Odkryto penauto e~ jamy osadnicze związane z wcześniejszym 
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u~ytkowaniem tego teren11. Or:ęś6 s niob r:awierała fragmenty ce

ramiki kllltury trscinieokiej, dwie - materiał charakterystycr:ny 

dla k11ltury ł11~yckiej IV okresu epoki brąz11, w kilku nie etwier

dr:ono inwentarza, względnie znajdowały eię w nich zabytki prze

mieszane. W górnych war s twach stanowieka występowała ceramika 

~redniowieczna. 

W!SOSZ, pow. Góra 

WIELIOZXA, pow. Kraków 

patrr: okres halsztacki 

Muzeum ~up Krakowekich 

Wieliczka 

Badania prowadził Kazimierz Reguła. 

Pinansowało M11zeum ~up Krakoweki ch 

Wieliczka. ~rsect sezon badań. Osada 

z przełomu okresu pójnolateńskiego i 

wczeenorzymskiego. Slady osadnictwa 

wczeeno~redniowiecznego • . 

W dniach od 12.VI do 15.VII oraz od 26.VII do 8.VIII br. 

objęto pracami teren o powierzchni 300m2• Pod 90-centymetrową 

warstwą przemieszanej ziemi zawierającej ró~norodny materiał ar

cheologiczny, znajdowała się wars twa klllt11rowa, której g~11boś6 

waha~a eię od 60-70 c~. Była to ciemna ziemia z du~ą ilością 

zabytków głównie fragmentów naczyń kultury celtyckiej, puchow

akiej i przeworeklej oraz z mł~dszej fazy wczesnego średniowie

cza. Pod warstwą kulturową na głęb. 140-160 cm odkryte zostały 
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obiekty, które łącznie ze skupiskami kulturowymi znanymi s lat 

ubiegłych tworzą sespół produkcyjny, związany przypuszczalnie 

s warze~iem soli. W skład zespołu wchodziły dwa zbiorniki na 

solankę o wym. 240x140 i 110x110 cm o głęboko~ci 50-60 em, dwa. 

rowki łączące oba te .zbiorniki /dług.1'3.50m ~rednica '35. głęb. 

10-15 cm/, 16 owalnych palenisk o ~redn. od 80 om do 7 m, trzy 

jamy, skupisko surowca grafitu oraz nieregularnie rozplanowane 

w przestrzeni '3'3 ~lady po słupach. 

Wśród zabytków ruchomych pochodzących z warstwy kulturowej 

i wyżej wymienionych obiektów najliczniej reprezentowana jest 

ceramika, w obrębie której można wyrówno6 kilka grupa l/cerami

ka malowana, 2i ceramika grafitowa, '3/ fragmenty cienko~ciennych . 
naczyń z facetcwanymi lu~ zgrubiałymi brzegami, 4/ naczJnia do -

nicowata zdobione ornamentem poziomych i uko~nyoh żłob~ów, 

~/ kilkanaście odmian grubo~ciennych naczyń zasobowych kultu

ry celtyckiej i puchowskiej. 

Oprócz ceramiki znaleziono szklany p~ciorek, n6t żelazny, 

dwa fragmenty pilników, dwustołkowaty przę~lik gliniany, 4 cię

tarki tkackie, kamień żarnowy, płaską osełkę z przewierconym 

otworem służęcym jako uchwyt oraz kilka niezidentyfikowanych 

przedmiotów żelaznych. 

W oparciu o prze~stawtone wyżej zabytki, zespół ten nale

ty datowa6 na przełom okresu półnolateńskiego 1 wczesnorzymskie

go i łączy6 z ludnością kultury celto-przeworeklej i ewentualnie 

puchowekiej. Były to. najprawdopodobniej urządzenia solankowe 

podobne do ełkrytych w Baryozu, pow.Xrak6w w 1967 r./neolit/, 
' 

1 w Wieliczce, etan.IV w r.l962 /wczesnośredniowiecze/. 

Na stanowieku tym, oprócz opisanych wyżej obiektów,,odkry

to także jedno palenisko otwarte i piec kopułowy z okresu wczee

no~redniowieoznego, które datowane eę na po~stawie ceramiki i 
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prz,6lika z rótowego łQpkQ wołyńskiego na XII-XIII w. 

WŁOSZOZOWA - powiat 

ZGDRZ 

ZŁO!OW - YybQdowanie 

Stanowieko 6 

patrs badania penetracyjne 

patrz okres wpływów rzymskich 

patrs okres halsztacki 



Okres wpływów rzymskich 
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BARla.OW DlfrORNY, pow. Augustów Państwowe :Muzeum 

Archeologi~zne w Warszawie 

Badan~a prowadził mgr Marian Kaczyński. 

linansowało PMA w Warszawie. Pierwszy · 

sezon badań. 'cmentarzysko i osada z okre

su wpływów rzymskich. 

Badania miały charakter weryfikacyjno-ratowniczy i objęły 

zarówno teren cmentarzyska, jak odkrytej ok. 200 m na północ od 

niego osady otwartej. Cmentarzysko znane jest od 19'7 roku dzię

ki badaniom eondatowym J. Marciniaka, który przekopał 7 grobów, 

datowanych na wczesną fazę pó~nego okresu rzymskiego /por. J. 

Marciniak, Dwa cmentarzyska ciałopalne z okresu rzymskiego w Ju

.dzikach i Bargłowie Dwornym, w pow. augustowskim. "I.A:", t. 

XVII/1950/, z. 1, str. 6075/• W 1969 roku przekopano 4,5 ara 

uzyskując dalszych 18 grobów - jamowych, ,ciałopalny~h, bardzo 

zniszczonych, gdyt teren cmentarzyska znajduje slę pod 11prawą, 

a Jamy grobowe były bardzo płytko umieszczone /20-'0 om ponitej 

współczesnej pÓwierzchni pola/. W warstwie ziemi ornej występu-
• 

ją liczne ułamki naczyń glinianych - pozostało~ci .rozwleczonych 

przez pł11g grobów popielnicowych. Wypasatenie grobdw /telazne 

sprzączki do pasa, telazna igła, brązowa szpila, przę~lik gli

niany, wisiorek brązowy, telazne ok11cia pasa itp./ potwierdzają 

dotychczasowe datowanie cmentarzyska na III wiek lub nawet jego 

pierwszą połowę. Datowanie takie potwierd~a tet ceramika nawię

zująca do form wczesnorzymskich. Zbadane groby występowały w. 

dwóch skupiskach - północnym i poł11dniowym, odległych od siebie 

o kilkadziesiąt metr6w /dwa pagórki oddzielone płytkim zagłębie

niem/. Z uwagi na systematyczne niszozenie cmentarzyska prsez_ 
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'O~k• oras na jego wyjątkowe snaozenie· jako woze~niejezego nawię

aania do osadnictwa • okresu III-VI w. na terenie wei ·Betta od

ległej O· około 4 km /oment~rzyeko i osada badane przez autora w 

latach 1962-1966/ poetulujemy - kontynuowan~~ badad w roku prsyez- · 

łym. · 

Około 200 • na . północ od cmentarzyska, oddsielone od ~iego 

niedutą bagniatę dolinką, rosciąga ei' nief(ielkie wzgórze more

nowe, na którego ezoayoie widoczna była ~ieto po orce plama . 

• ciemniejesej siemi. Załotono tu wykop eondatewy o wymiarach 5 x 

5 a. Po sdj,oiu siemi ornej ukazały eię ni tle jaenej gliny sa-, 

ryey ciemnej plamy owalnego kształtu o wymiarach 3,5 x 2, 2 m. 

M~tezo'6 ciemnej ziemi wynosiła do 30 om. Były to 6lady jakie

go4 budynku mieeskalnego • rozrsuoonym paleniskiem /d~a ilo66 · 

6rednioh i małych, przepalonych kamieni/ i dutą ilo,oią cerąmiki 

lepionej r,osnie, kuchennej. Ponadto snsleziono tu fragment ros

cieraosa i 2 ułamki ko6oi zwierzęcych. Ba podetawie znalesianej 

tu ceramiki motna eędsi6, ~t - obiekt ten jest wepółozeeny s bada

nym oaentarsyekiem. 

_Ba wsmi~nk• sasługuje tet fakt odkrycia podczas b~dań po

wierzchniowych w odległości ok. 500 m na południowy-wechód od 
.. ' .. l 

caentarsyeka w Bargłowie oe~dy s ceramiką ręcznie lepionę /praw

dopodobnie okresu rzymskiego/ oras 'ladami pieców hutnicsych do 

wytopu _telasa na polu miesskańca wsi Hetta· ob: A. Dębrowekiego. · 

.litdal~'o t~~: o-a4~ (?PtR .lll t\!1 wschód/ snsleziona zoetała lUJno · 

aon~ta ~~ymeka- brązowy eestertius M. Antonina, zakupiona. prses 

·autora do zbiorów 1'111 o~ znalazcy,· właściciela pola • . 
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ul. Szkolna 
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Wojewódzki Konserwator 

Zabytków w Warezawie 

Badania prowadził mgr Stefan Woyda. Pinaneował 

Wojewódzki Kopserwstor Zabytków. Pierwszy sezon 

badań. Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich. 

Osada z okresu wpływów rzymskich. /Osada ? -

neolit, kultura ceramiki sznurowej ?/. 

W .połowie kwietnia odkryto przypadkowo w Błoniu przy ulicy 

Szkolnej grób ciałopalny zawierający naczynie toczone, telazną 

siekierę,· jednowarstwowy grzebień kościany i stopione naczynie 

szklane . Zespół ten datowa6 motna na póiny okres rzymski. W okre

sie od 29 kwietnia do 5 maja przeprowadzono w rejonie ~dkrycia · 

'grobu ratownicze prace wykopaliskowe. Przebadano obszar 130 m2 

odkrywając: 

1/ 2 szkieletowe pochówki bez wypoeatenia, prawdopodobnie 

nowożytne a 

: 2/ 1 ciałopalny grób z okresu pótnorzymskiego. Obiekt b~ 

zniszczony zawierał naczynie lepione ręoznie, przęślik, 

stopione szkłoa 

3/ warstwę kulturowę i 1 obiekt - palenisko, z okresu wcze

snorzymskiegol 

4/ jamę, prawdopodobnie osadniczą, naletęcą by6 mote do ku

l tury ceramiki sznurowej : 

Ratownicze prace wykopaliskowe będą kontynuowane. 
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OBCBLB, pow. Biemiatyome Konserwator Zabytków 

Archeol ogiczl:tyoh w Białymetoku 

Badania prowadził mgr Jan Jaekanie . Finanecwało 

M~aeum Okręgowe w Białymetok~. Czwarty eezon ba

dań. Cmentarzyeko kult~ wenedzkiej, gr~py wscho

dnio-pomoreko-mazowieckiej z pójnego okree~ rzym

skiego. 

Prace skoncentrowane były w poł~dniowo-wechodniej części 

omentarmyeka, niszczonej orkę. Na powierzchni 1000 m2 odkryto 

1'9 grobów płaskich ze 141 pochówkami oraz ~chwycono r~biete 

cmentarzyska. Podobnie jak w latach ~biegłych przewodnią formę 

etanowiły pochówki bezpopielnicowe w kolistych l~b owalnych ja

mach średnicy do ok. 1 m i głębokości do 0,6 m od powierzchni. 

Odkryto teś 5 pochów ków szkieletowych, orientowanych głowami na 

północ. Cztery z nich naletały do osobników dziecięcych, jeden 

do człowieka dorosłego. Niektóre pochówki ciałopalne i szkiele

towe występowały pod br~ami kamiennymi. Y dwóch z nic~ - jednym 

szkieletowym 1 jednym ciałopaln~~ . pomiędzy kamieniami znalezio

no kamienie t arnowe ~ ~aren obrotowych, co jest pewną nowościę 

na tym cmentarzysku , poni ewat znaleziska takie więzały eię z gro

bami k~hanowymi. 

Większość pochówków nalety do wyposatonych /83,7~/. Spośród 

nich 19~ zawierało jedynie ułamki ceramiki. Y wyposateniu domi

nowały zapinki /28~/. grzebienie /28~/. pac i orki /27%/, sprzączki 

/13,5~/. naczynia /18%/. Występowały tet wi s i orki wiaderkowate, 

przęśliki, okucia końca pasa, igły. Zanotowano tet 1 egz. nota 

· telaznego, pierwszy na tym cment arzysku .oraz telazny grot strzały. 

Spośród wszystkich dotychczas odkrytych wyposateniem swym ·zwraca 
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uwagę pochówek bezpopielnicowy. W skład inwentarza wchodzą 2 

sprzęczki brązowe~ ok~cie końca pasa, ~łamki grzebieni, ~łamki 

naczynia oraz wykonane z bręz~ pincetą, nożyce, brzytwa i nóż. 

Eksploracja dokonana w 1969 rok~ zamyka w 'zasadzie badanie 

grobów płaskich. Do zbadania pozostają jeszcze 4 groby k~hano

we typ~ 11roetołokiego 11 • 

CIECIERZYN, pow. Kl~ozbork 

DOBIESZEWICE, pow. Mogilno 

Stanowieko 1 

patrz okres lateński 

Pracownia Arohe.ologiozno

Koneerwatoreka P.P. PKZ 

Oddział w Poznaniu 

Badania prowadził mgr Tadusz Makiewicz /a~tor 

sprawozdania/ i Ryszard Maz~owełi na zlecenie 

ZJBKDI we Włocławku. Pierwszy sezon badań. Osa

da z I-IV wieku i VIII-XI wieku. 
l 

'stanowisko leży na zachodnim brzeg~ jeziora Pakoekiego na 

płaszezyznie wysoczyznowej i ataku wysoczyzny tuż obok brzegu · 
l 

jeziora, zajmuje obszar około 300 x 100 m. W warstwie k~t~owej, 
l 

o miąższości dochodzącej do 100 om, zauważono wyra'ną sekwencję 

chronologiczną. Na samym dnie występuje ceramika z przełom~ okre

s~ pó4nolateńekiego i wczesnorzymskiego /zgr~białe !aoetowane 

krawędzie, naczynia beczułkowate/, wyżej ceramika z wieków I-III 

/ozerD.ione fragmenty waz i pucharów, ornament meandrowy/, jeezoze 

wyżej ceramika z okresu p6tnorzymskiego /m.in. ceramika siw~/, a 

~ samego stropu warstwy ceramika wczesnośredniowieczna z niewiel-
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~ domielstę póAnoraymskiej. Ba tym poziomie &naleziono takłe 

ki~ka ~łamk6w poohodząoych by6 mo!e z okres~ wędrówek ludów. . . . 
Ja rdtnyoh poaiomaoh. w .warstwie bl t~owej 1 pod nią lłyst"uję 

38117• .odk;ryto ioh w tej chwili 13~ Biew1.1ka jaaa o 'rednicy .o~. 

2 a •.wierała materiał oharak~eryetyosny dla kultury wechodnio-. . ' . . ' . 

_ poao~ekiej. Ja okree -~ozeanorayaeki /~e/ mołna datowa4 regu

lUDfł• proetotętną demiankt o gł,bokodoi 100 om orali ju,. w 

tt6rej pod paleniskiem odkryto całkowicie cechowany sskielet 

· paa. Pies le!ał ·na lewym bok~. ·ko~c~ otaczał niewielki trtłg 'ka-. . .. 
aiettn1• wyznaczający sewnętrsnę granicę paleniska. Pr~wdopodo~

nie jeet to pochówek psa o ~naczeni~ kultowym jakich kilka sna• 

nyołl jest • osad p6jnolateóatich i woseenor•JIUłloh~. 

Z okres~ p6jnorsymtkiego. pochodzę regularne jamy ~palenie~ 

teai - pozoetało66 _b~d~li p6łzieaiankowyoh l~b siamiankowyoh~ 

W ~edne~ ·s 1am .woseeno4rednionieoznyoh znalesiano oeramikę . re

preaentujęcę b76 mo!e VIII wiek n.e. Bę to fragmenty naoayó o 

oharakterse saeobowym, sdobione bogatYm ornamentem stempel~ 

1 linii taliatyoh. 

Wdr6d sabytk6w •naleziono j•den ułuek ceramiki t~tury ce

·raaiki esnarowej 1 grocik kraeaieąny represent~jęcy tę ~ęmę kul· 

t~·· 
Jajciekawezya sabytkiem pochodzącym s okres~ rsymskiego jeeł 

paclor szklany bel'WJ ciemnozielonej /~redn. 4,6 cm/ zdobiony 11-: 
. . 

niami .falistymi wykonanymi techniką inkrustacji. Ceramika daje · , . 

przekrój form od przełom~ okresu p6inolateóakiego 1 wozesnortya-.. 

akiego, at do okresu wędrówek ludów. Równiet w bardzo bogatya 

wyhorse reprezentowana jest ce~amika woseeno,redniowieozna. z re

guły bogato zdobiona ornamentem linii falistyoh, · .!łobk6w sdobi_o-. . . 
.nyoh i ornamentem . stempelkowym._ Ze wsględil na b~gao~o materiału · 

sabytkowego 1 dute walory metodyczne stanowieko badane będ~i• • 
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rok11 przyszły.. 

DOBIESZEWYCE, pow. Mogilno pa tra okres neolitu . · 

_Xoneerwator Zabytków 

Aroheologiosnyoh1w Warasawie 
' . . 

Musewa Mazowieckie w Płocku 

Badania prowadziła mgr Irena Krzyezczllk. ~inaneowa~ 

Wojewód~ki Konserwator ·Zabytków i Muzeum Mazowieckie 

w Płocku. Szósty sezon badaó. Cmentarayeko z okresu 

p6jnolateńskiego • i rzymskiego. 

Odkryto 15 grobów jamowych z okresu ~ó•nolateńekiego i r•r.a• 

skiego, T Jam ~ceramikę etarotytną. 5 eł11pdw - stel drewnianych -

i 1 drewnianą dłubankę', kutałtea analogiczną do kłody odkrytej 

1964 roku. ·al-e b~~ zawarto łoi" zabytkowej. 

lla'jciekawe)ly!Di przedmiotami zabytkowymi eąa celtycka oer~

mika malowana. występująca wespół z mieczem obusiecznym w poch

wie i wabem. liczne drobne fragmenty szkła • barwnym ornamente11. 

plastycznym l import -rzymekir·orat•'dłllbanka. 

: Bfldania cmentarzyeka · będą kontynuowane. 

lREDROPOL, pow. Przemy'l patrz badania penetracyjne · 



GJXtr • pow. Jly4len:lce 

.Stanowisko 2 
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K~zeum t~p Krakowekich 

Wieliczka 

Badania prowadził Kazimierz Reguła. Fin~eowało 

. Muzeum t~p Xrakowskicłi. Czwarty sezon badań. Osa

da z okresu · pó,norzymek~ego i neolitu. 

Objęto badaniami teren 200m2• Z odkrytych obiektów na wy

szczególnienie zasługuję& dwie budow~e słupowe z okresu pótno

rzymekiego, dwie jamy /jedna neolityczna, druga kultury przewor

skiej/ oraz 53 ślady po sł~pach. 

B11dowla 1 w kształcie prosto~ta o wymiarach 260 x 4,08 om 

o głębokości 54 cm z 12 Śladami po słupach miała prawdopodobnie 

charakter gospodarczy, za czym przemawia brak paleniska i mała · 

1loś6 ceramiki. 

Budowlę 2 tworzyło płytkie zagłębienie w postaci nieforem

nego rombu o wymiarach 5 x·3 m z dnem zanikającym na 59-74 cm, 

w obrębie którego natrafiono na 9 śladów po słupach. W części za

chodniej zlokalizowane było okrągłe palenisko o średni~y 50 cm. 

Znaleziono te~ d11~ą iloś6 s~orup.z du~ych szerokootworowych n~

czyń zasobowych z krezą. fragmenty czar toczony9h oraz ~elazD4, 

półowalnę sprzączkę do pasa, przęślik dwustotkow~ty. fragment 

·kamienia ~arnowego i parę kawałków ~~la ~~laznego. Są to ślady · 

słupowej chaty mieszkalnej z okresu późnorzymskiego. Obok znaj~ 
J 

dowała się jama zasobowa, prawdopodobnie związana z tą chatę. 

Pod budowlą 1, na głębokości 54 cm zalegała jama :neolitycz

na. Był to okrągły obiekt o średnicy . 160 cm w części środkowej 

wypełniony ciemną tłustą ziemię. w kt6~ej zna~eziono du~e ilo'

' ci polepy z odciskami zbo~a. węgiel drzewny, Wyroby z krzemie-
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nie w postaci wiórów i odłupków oraz rozciera~z kamienny. Mate

riał ceramiczny stanowią f~agmenty kubków z taśmowatymi uchami 

zdobionymi na powierzchni ornamentem gwia~dzistym, półkulistych 

mis i dzbanów zaopatrzonych w· ucha rotkowe. · Są to typowe formt 

dla kultury ceramiki promienistej. 

Slady po słupach o średnicy 22-80 cm były nieregularnie ro

zrzucone na przestrzeni badanego terenu. Częśó z nioh pochodsi · 

z okresu neolitu, zdecydowana jednak więkezoś6 związana jest z 

okr esem późnorzymskim. 

Podc zas t .egorocznych badań uj awniono dalsze pbiekty kul tury 

ce ramiki promienistej, występujące w obrębie pó~norzymekiej osa

dy .kul tury przeworekiej. Ta ostatnia, na podetawie materiału 

głównie ceramicznego, datowana jest na drugą połowę III do V w. 

n.e. 

GŁiBINOW, pow. Nysa Muzeum w Nysie 

Badania prowad.ził mgr Wacław Romiński. Pinansował 

WKZ w Opolu. Drugi sezon badań. Osada ~ pó~nego 

okresu wpływów rzymskich. 

Stanowieko poło żone jest na terenie czynnej piaskowni. Ba

dania ratownicze prowadzone w dniach od 3·IX do 22.IX.1969 roku 

objęły południową i wschodnią partię osady. Zało~ono dwa wykopy 

o łącznej powierzchni około 1 ara. 

W wykopie usytuowanym na wschód od piaskowni odkryto jamę 

o charakterze gospodarczym kształtem zbliżoną do proatokąta 1 x 

2,20 m. Wypełniako jamy etanowiła intensywnie czarna, silnie 

spieszczona ziemia. W jamie znaleziono fragmenty kamienia żarno-
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wego oraz przepalone, średniej wielkości otoczaki. Na północny 

wsch9d od jamy odsłonięto regularne - ślady prawdopodobnie konstru

kcji drewnianych, funko~onalnie związanych z omawianą jamą. 

W ~ykopie południowym odsłonięto dalszą częś6 skupiska po

lepy z negatywami konstrukcji drewnianych, c•ęściowo odsłonięte

go w roku ubiegłym. Skupisko to ksżtałtem zbli~one było do okrę

gu o średnicy około 1 m. Znaleziono tu ułamki ceramiki oraz prze

palone kamienie. 

W obu wykopach odkryto jamy poeł~powe nie związane ze wspo

mnianymi. obiektami. Znaleziomo fragmenty ceramiki ręcznie lepiOJ 

nej. przewa~nie ułamki naczyń zasobowych oraz fragmenty ceramiki 

tzw. siwej. 

W świetle powy~szych danych osadę mo~na datować ns pó~ny 

okres wpływów rzymskich. W związku z postępującą eksploatacją 

piasku oraz głęboką orką pól, otaczających piaskownię, planuje 

się przeprowadzenie badań w roku przyszłym. 

GORY SWiiTOKRZYSKIE patrz badania pene~racyjne 

GRZMI!CA, pow. Słubice patrz epoka brązu 
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JAOBIO, pow. Inowrocław Xatedra Archeologii Pradziejowe3 

i Wczesnośredniowiecznej UAM 

' B•dania prowadziła dr jlekaandra Ootta-Broniewaxa. ' 

Drugi sezon badań. Osada z okresu rzym_skiego. 

Tegoroczne prace wykopaliskowe na stanowieku 4 b w Jaoewie 

były kontynuacją ubiegłorocznych wstępnych badtui powierzchnio- .· 

wych i sonda~owych. Naj~·tniejszym okazało się odsłonięcie zary-
r . 

BU zabudowania mieszoz~cego warsztat bursztyniareki. Była to bu~ 

dowla naziemna, słupowa w kształcie prosto~ta o bokach 5 x 4 a. 

Podłogę etanowiła twarda, zbita, jakby przepalona .• czarna ziemia 

pierwotnego humusu, pokryta cienk4 warstew~ zielonkawej glinki. 

W obrębie zabudowania w poblitu ~oiany zachodniej, w niezbyt głę-

' bokim nieokowatym zaklęśnięciu, mieściło eię małe /50 om , średni

oy/ palenisko gliniane, a w części wschodniej znajdowało się mie

jsce pracy bursztyniarza. To ostatnie wyra~nie wyznacza silne · 

skupienie łoinków bursztynu /ok. 4000 sztuk/ i fragmentów znisz

czonych w czasie obróbki paciorków bursztynowych /ponad 100/. 

Tut obok· wepomn~anego &~budowania w kieruaku południ~wo-za

ohodnim zauważono doś6 wyrdną koncentrację znalez.iek rogowych 1 

kościanych 1 to głównie w postaci surowca i półwyrobów. ~akt ~en 

sugeruje istnienie gdzieś w pobliżu warsztatu rogowiarskiego. Był 

by to jut drugi tego rodzaju warsztat. Wydaje l!lię, h _ mieszkańcy 

osady jacewekiej trudnili się także wytopem żelaza. 

Z zabytków ruchomych poza wspomnianymi odpadami produkcy~ny-
. , . 

mi bursztynu, surowca i półwytworami rogowymi, na uwagę zas~ugujęa 

3 paciorki bursztynowe, w tym jeden ósemkowaty, 2 paciorki _szkla

ne i ułamki przedmiotów szklanych, efektowna szpila rogowa, wyetę 

pujące w dużych ilościach /9 sztuk/ przęśliki gliniane oraz bo-
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saotwe materiał~ ceramicznego. 

JAXTOROY, pow. Grodzisk 

Mazowiecki 

Zespół Badań nad Polskim ·l 

Sre'dniowieozem UW i PY 

Badaniami kierował Andrzej Kempisty. Pinansował 

HZ w Warszawie. Pierwszy sezon badań. K~han 

z okres~ wpływów rzymskich /pójnego ?/. 

Badany obiekt to jeden z dwóch położonych obo~ siebie na 

osi W-B k~hanów. K~han I, którego badania rozpoczęto w czerwcu 

1969 roku, zajm~je pozycję bardziej zachodnią. Obydwa ~~hany po

siadają prawie identyczne wymiary• ok. 22 m- •redn~cy podstawy i 

ok. 80-90 cm wysoko~oi. Zlokalizowane sę one na rozległej łące, 

na północnym skraju Jaktorowa i na wschód od stawów należących 

do SGGW. 

Y ~r~dkowej czę~ci k~han~ I było rozległe zagłębienie , któ

re- jak·aię okazało w tok~ badań- powstało w wyniku wkopu po

chodzącego z dr~iej połowy XVIII . wiek~. SwiadcŹą o tym znalezio

ne mone t~· i inne zabytki. Wkop ten spowodował zniszczenie pochów

ku zajm~jęcego centralne miejsce pod nasypem. Slady tego pochów

k~, w postaci nielicznych skorup i okr~chów ozdób b~sztynowych, · 

znaleziono na wtórnym złoż~, w warstwach ziemi odrzuconej w cza

sie wykonywania wkop~. Odkryte zabytki pozwalają z dużym prawdo

podobieństwem przyjąó, że pochówek pochodził z pójnego okresu 

rzymskiego. ' 

Mimo wspomnianych zniszczeń ~dało się odkry6 interes~jące 

założenie konstr~cyjne obiektu. Był on zbudowany głównie z zie-' . . . 
m1Jale na jego powierzchni or~z w sklepieni~ warstw nasypowych 
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stwierdzono obecno66 luJnego bruku z kamieni polnyąh. Pr•ed wy

konaniem nasypu wzniesiony te! został na ówczesne~ powierzchni 

Biemi kol isty mur z dutych głazów, który okalał miejsce pochów

ku. 1J obrębie tego wysokiego ogrodzenia stwierdzono bowiem wye~~;. ·. 

tępowani e warstwy spa~enizny, niestety, zniszczonej w czę~ci 

6rodkowej. Interesujęcym tet ezczegółem konstrul!..cyjnym jest do66 

regularny rowek o głęboko,oi ok. 30 cm i o podobnej szerokości, 

przebi egający u podstawy kurhanu. Wydaje eię, te ełutył on do 

oznaczenia zasięgu nasypu. 

1J dwóch miejscach pod kurhanem znaleziono jeden dobrse za

chowany grób pó.tnolateńekio . zawierający trzy typowe naczynia 

oraz drug~- ełabo •acbowany grób- na~e!ęcy mo!e do kultury . sro

bów kloszowych. Groby te wyznaczaję datę, po której powst~ł kur

han. 

W ciągu ubiegłego sezonu zdołano rozkopa6 tylko ok. 1/3 

obiektu. Kontynuacja badań nae1ąpi w roku 1970. 

. JANOWIEC), pow. Pllławy 
\ patrs okres nowo!ytny . 
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XIBTLOW, pow. G6ra Muzeum Aroheologiosne 

we . Wrocławi11 

Badania prowadziła dr Irena Kramarkowa przy . 

wepół11dziale mgr Jadwigi Bllkowskiej. Finan-

eowało M11zeum Archeologiczne we Wrocławi11. 

Dr11gi sezon badań. Osada produkcyjna - ·hl1t

nicza z okrea11 rzymskiego /II-IV ·wiek n.e./. 

Osada połotona jest na polach 11prawnycb. Północną jej gra-· 

nicę atanowi koryto Barycty. 
l 

W czasie badań prowadzonych w dniach 18- 30.VIII. 1969· r. 

sałotono 3 wykopy o 
2 . 

łącznej powierzchni 130 m • Wystąpiły w niob 

6lady 6 pieców h11tniozycb /dymarek/, jeden w formie dobrze zacho

wanego kloca tlltla, inne w formie jam podymarkowych z d11~ę ilo~

oię drobnego tu~la. Obok pieców wystąpiło d11to śladów po palikach 

o rdtnej ~rednioy. Jamy pod~arkowe miały przeciętną średnicę 

0,80 m i występowały do głębokości około 0,70 m. Zaobserwowano, 

te dymarki ueyt11owane były w dwóch wyra~nyob rzędach /~lęgach/, 

tj. 4 w jednym a 2 w dr11gim równo~egłym cięg11. Obok dymarek wy

stąpił również mielerz. 

Znaleziono doś6 du~ą iloś6 ceramiki, przewa~nie grubościen

nej, zdobionej niekiedy 11kośnymi nacięciami i ornamentem "paznok

ciowym". Ceramika oienkościenri~, czerniona, wystąpiła w mniejesej 

ilotłci. Wystąpił równiet ~11żel /niekiedy w dlltyob bryłach/, po

lepa z odciekami palików. z przedmiotów telaznycb fragment grot11. 

noża. nożyk·, haczyk, gwotdde 9raz kości zwierzęce i węgiel drze-

wny. 

Badania w Kietlowie będą kontyn11owane. 
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XIE!RZ, _ pow. Głubozyce 

ILESZEWO, pow. Pułtuek 

Stanowieko 1 

patrz epoka bręzu 
l 

Xoneerwator Zabytków 

Archeologicznych w Warezawie 

Badania prowadził mgr Stefan Woyda. linansował 

wxz ·w -Warszawie·. Szósty sezon badali. Cmentarzy,. 

eko t - kresów pótnolateńakiego, wpływów rzymskich, 

wcz1!-enego średniowieosa i osada 11 epoki bręzli. 

W okresie od 1.VII do 3-IX.1969 roku prowadzono ratownicze 

badania wykop&liskowe. Przebadano powierzchnię 10 ~rów. Odkryto 

176 obiektów, wśród których było• 84 groby ciałopalne z II w • 

. p.n.e. -IV w. n.e.-i 9 grobów szkieletowych wczesno~rednio

wiecznych. Pozoetałe 83 obiekty to ' jamy w planie. okrągłe, o bar~ 

dzo jasnym - wypełnieku - i najczęściej be.z ęlementów datujących. 

Przez analogię z nielicznymi jamami datowanymi motna je wiąza6 

z osadnictwem epoki brązu. 

·Groby la-teńsko-rzymskie ubogie. Przewaga form jamowych. · 

• grobach wczesnośredniowiecznych znaleziono naczynia, no

te, kabłączki z brązu i erebra, pierścień bursztynowy, paciorki 

' oraz moaetę-denar~ytowy ~pierwszej 6wierdi XI wieku. 

~gółem~ ciągu sześciu sezonów badawczych na powierzchni 

0,6 ha 'odkryto -480.-grobów z· ·okre~U. póbolateliskiego i ' rzymsklt

go oraz 23 groby wczesnośredniowieczne. Zwróct6 nalety uwagę n~ 

fakt, te wśród 480 grobów z I fazy utytkowania cmentarzyska by-
l 

ło tylko 2 groby /pótnoiateliskie/ z wyposateniem charakterystycz-

nym d~a pochówków mę~k~ch. 

Prace będą kontynuowane. 



JrOBYLBIXI, pow_. B11ako 

Stanowisko 2 
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Zespół Badań nad Polskia 

Sreniowieozem UW 

Badania prowadsił dr Jerzy Pyrgała. linansował 

Zakład Badań Folakiego Sredniowieoma uw. Drugi 

sezon badań. Osada otwarta z okres11 halsztacko-

latadakiego i pó,nego oll:rea11 wpływów rzymskich. 

W okresie od 4.VII do 2 VIII.1969 r. odsłonięto i wyeksplo

rowano powierzchnię 400 m2 osady. W przeciwieństwie do badań u-• 

biegłorooznyoh, które miały charakter wstępny, w rok11 bieśącya 

saatoaowano metodę odkrywek wielkopłaazczyznowyoh. Siedem wyko

pów /1 ··0 po,.iersołlJli 1 ara oraz 6o·O powierzchni 0,5 ara katdy/ 

11syt~wanych na oai R-8 tworzyło jedną p~aszczyznę odkrywki zlq7 

kalizowanej w zachodniej czę~ci osady od krawędzi doliny Bidy w 

ll:ierllnk11 centrum osady. 

Waratwa klllt11rowa odznaczała aię sporą, bo elęgającą do 1,5 
o • 

a mięłazo~cią. Wytworzona została w ~rodowiskll grubej, prdohnios-

nej atrllkt11ry podglebia, przez oo ozytelpo~6 jej llkład~ straty

graficznego w wiel11 przypadkach sprowadzała aię do zera. Występll

jęce w tych warunkach obiekty mieszkalne 11chwy~e były dopiero w 

margl11, stanowięcym podłote geologiczne. 

Z okrea11 halsztacko-latadakiego odkryto i zbadano 30 jam 

magazynowo-odpadkowych. llyły to obiekty okrągłe o głębokości 1 °

0

-

1,5 m, zawierające spore ilości materiał11 zabytkowego. Składała 

się głównie nań ceramika m licznie występującymi tragmentami ona

ozyd zasobowych oraz kości zwierzęce. Z innych zabytków tot ko~

ciane szydła i skrobacze, ciężarki tkackie oraz minimalne ilo~oi 

o trlldnych do okrdlenia ich fllDkcji fragmentów. 

W warstwie z pó,nego okresu wpływdw rzymskich nie 11d&ło si• 
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w roku biełęoym uohwyoi6 ~adnyoh sarysów konkretnych bbiektów 

nieruohomyoh. Uzyskano natomiast materiał ceramiosny represen~ 

towany przeli całe naoaynia toczone na kole, · występujący l!Uno 

w warstw-ie. 

Tegoroczne badania potwierdziły wyniki prac ubiegłorocznych 

o Występowaniu na tym stanowieku dwdoh rdtnyoh chronologicznie 

osada jednej - halsztacko-lateńskiej, drugiej pd,norzyas~iej e 

ate~iałem analogicznym chronologicznie i typologioznie do mate

riału z badań w ubiegłych latach osady na stanowieku 1. ,_, 

XO~Z.łcl'• pow. Płońsk: 

Stanowisko ' 

Zakład Polekiego Atlasu 

Archeologicznego IHKM PAN 

Badania prowadził dr Jerzy Pyrgała. linanecwał 

IBXM. Szósty sezon badań. Cmentarzysko ciałopal

ne z pójnego okresu lateńskiego óraz wczesnego i 

póinego okresu wpływów rzymskich. 

Kontynuowano badania zaczęte na tym · etanowieku w roku 1962 

w prze~ami w 196' i 1966 roku. Tegoroczne prace obejmowały o~

szar gł,bokich peryferii cmentarzyska. Celem ich było uchwycenie. 

maksymalnej ilo6ci grobów luJno ju~ rozrzuconych na peryferiach 

obszaru cmentarzyska i 84Siadujęcej z nim osady /Kołozęb s • 

·śtanowt46yon zwartą w układzie osadniczym formę przestrzenną. 

Badania skoncentrowały się głównie w północnej i wschodniej ' 

ozę6ci cmentarza. Ogółem wyeksplorowano 700 .m2 powierzchni . obie

ktu. Odkryto 12 grobów oiałopalnyo~ . jamowych, z czego ' o metry

ce pó,nolateńskiej, a 9 datowanych ogólnie na okres rsymski oral 

6 jam o nieokreślonej funkcji i bardzo ubogim inwentarzu. 
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W rok~ bieżęcym · pracą wykopaliskowe na cmentarzysku w Xolo

zę ·'bl~ et. ' definitywnie zakończono. Odkryto ti.t i zbadano ogółem 

428 grobów ciałopalnych, jamowych i popielnicowych, 2 kręgi ka

mienne, rozległy bruk kamienny na stoku krawędzi doliny Plonki 

oraz kilkana,cie jam typu osadniczego. Dzięki zbadaniu calego 

cmentarzyeks uzyskano możliwo'6 rekonetrQkcji jego lokalizacji 

przeetrsennej i topograficznej oraz stosunku do przylegającej 

doń osady Kołożęb et. 1. 

KOTLIN, pow. Jarocin 

KRZYKOWI pow. Namysłów 

patrz okres halsztacki 

., 
Konserwator Zabytków 

Archeologicznych w Opolu 

Badaniami kierow~ł dr Grzegorz Domańbki. Finansował 

WKZ w Opolu. Drugi sezon badań. Osada z okresu wpły

w~w rzymskich. 

Prace wykopaliskowe miały na celu sprecyzowanie chronologii, 

zasięgu i etan~ zachowania osady odkrytej w rok~ ubiegłym. W jej 

środkowej części założono dwa wykopy ezerokoplaezczyznowe oraz 

10 sondaży o ogólnej powierzchni 70m2• W wykopie wschodnim nie 

odkryto obiektów nieruchomych a jedynie nikłe ślady warstwy kul

turowej, natomiast w wykopie zachodnim odkryto dwie jamy, z któ

rych jednę o wymiarach 1,90 x 4,80 m jest przypuszczalnie śladem 

budynku. Znaleziony materiał kulturowy - prawie wyłącznie o~ra

mika, pozwala datowa6 osadę w KrzyLewie na końcewę fazę okresu 

wpływów rzymskich, przypuszczalnie n~ IV wiek a mo~e nawet ~a dru

gą jego połowę. 
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Y trakcie badań sondażowych i powierzchniowydh ustalono za• 

sięg oeady, która obejmuje wąski pas na krawędzi tarasu rzeki · 

Widawy, na przestrzeni około '50 m. Stan zachowania osady jest 

bardzo zły, nigdzie nie stwierdzono warstwy kulturowej a wprowa

dzona od niedawna głęboka orka zagraża ~ak~e obiektom nierucho

mym, z których zachowały się tylko dolne części. 

LESKO Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 

Badania prowadziły A. Szałapata i M. Zielińeka

Durda. Finansowało Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. 

Trzeci sezon badań. Osada otwarta z późnego ok-

reeu rzymskiego. 

Na przebadanej powierzchni 11 arów odsłonięto 12 jam gospo-· 

darczych i ślady po słupach budynków mieszkalnych. 

Inwentarz ruchomy etanowi głównie materiał ceramiczny pocho

dzą~y z naczyń zasobowych, lepionych ręcznie, z szerokimi brzega

mi prosto lub ukośnie ściętymi, ornamentow,anymi na brzuścu i brze

gu motywem poziomych żłobków i linii falistej wyko~nej narzędziem 

grzebykowatym& naczyń kuchennych również ręcznie lepionych, kszta

łtu esowatego ze zwężonym, prosto ~ciętym brzegiem, nie ornamen-. 

towanycha a także naczyń stołowych różnych form, lepionych ręcz

nie lub toczonych na kole. 

Z innych zabytków odkryto kamienie żarnowe rotacyjne, frag

ment naczynia szklanego prowincjonalnorzymskie60 oraz żelazną sku

wkę do pasa. ·w dwu jamaoh stwierdzono istnienie zwęglonych _zfarn 

roślin. 
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Wstępna analiza paleobotaniczna przeprowadzona przez 1. Glu

., pozwoliła wyróżni6 następujące gatunki ro~lint pszenicę /or

kisz i płoskurka/ reprezentowaną najliczniej, proso, owies. Po

zostałe zboża występujące w mniejszych iloŚciach to jęczmień i 

żyto. Z innych gatunków ro~lin uprawnych stwierdzono ~en, grooh 

oraz kilka gatunków wyki. Zauważono również kilkana~oie gatunków 

chwastów. 

Y wyniku trzyletnich, nie ukończonych jeszcze badań, można 

etwierdzi6 że przyczynę zniszczenia osady był pożar. Wskazuje na 

to duża ilo'6 polepy profilowanej, zwęglonych bierwion, spalone, 

szczątki ro~lin, przepalona wtórnie ceramika i kamienie. 

Uzyskane materiały wskazują na naetępuj4ce zajęcia ludno~ci, 

zamieszkującej tę osadę - rolnictwo, ogrodnictwo, hodo~lę. garn

carstwo, tkactwo. metalurgię. wymianę handlową. 

LUBIESZEWO, pow. Gryfice Muzeum Pomorza Zachodniego 

hw Szczecinie 

Badania prowadził mgr Rys~ard Wołągiewicz. 

linansowało J4PZ w Szczecinie. Szósty sez.on 

badań. Okres lateński, rzymski i wczesne 

~redniowiecze. 

Prace wykopaliskowe kontynuowano na cmentarzysku .z okresu 

lateńskiego i rzymskiego /etan. 1/, na osadzie z pó,nego okresu 

rzymskiego /etan. ~/ oraz dokonano badań zwiadowczych na prze -

strzeni dzielącej tę osadę od osiedla wczesnośredniowiecznego 

. /etan. 9/. Przy eksploracji obydwu osad zastosowano meohanioznę 

eksplorację humusu przy pomocy spychacza. 
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S t a n o w isk o · 1 

·cmentarzysko z okres~ lateńskiego i rzymskiego 

Tegoroczne badania ~jawniły groby starsze od dotychczas 

znanych pochówków klllt~y jastorfskiej ze "rodkowego i począt

ków. pó~nego okres~ ląteńskiego oraz kult~y oksywskiej z końca 

.okres~ późnolateńskiego i wczesnego okres~ rzymskiego. Są to 

groby klllt~y wschodnio-pomorskiej z wczesnego okres~ latedskie

go. Usytuowanie icrr potwierdza istnienie stratygrafii poziomej 

pochówków, powstałej na skutek sukcesywnego rozrastania się po

wierzchni grzebalnej cmentarzyska. 

Ro:-kopano 17 arów, na których odkryto dalszych ·~ 1 po chów-
'/ 

ków /nr nr 104-144/ oraz ~stalono zachodni, ;.półbocny i poł~dnio-

wy zasięg cmentarl!lyska. Wśród 12 grobów klllt~y wschodniopomor

skiej - trzy z nich /nr 123 .AB, 140 J.B i 144 ABC/-zswi,rały po 

'2-3 pochówki. Konstrukcja grobów ogranicza się do obwarowania 

popielnic, nie stwierdzono .nstomiset konstr~cji ekrzyniowej.Po~ 

pielnice l:iyły nakryte _misami. Wyjątek stanowi .grób 123 A, w któ

rym popielnica była nakryta pokrywą. Wyposażenie w porównaniu do 

pochówków jastorfskich i oksywskich jest ubogie~ W grobie 140 

znala~ła się typowo "Jsetorfeka" za~eznica żaglowata. 

Wśród pozoetałych grobów P.ochodzących z okree11 pó~nolate:r1~ 

skiego i rzymskiego zwraca uwagę grób 122 z popielnicą zdobionę 

kółkiem zębatym, wyposażony w szpile - ko,cianą i brązową, 2 za

pinki A III.45e klamrę do pasa, nót i nożyoe. Nadal etwierd.za 

si ę brak importów rzymskich, w które obfitowały k~hany na eąsie~ 

-dnich nekropolach /etan. 2a 1 3/• 

Na s~eiednim płaskowyż~ /etan~ 2/, w ramach szerokopłaszczy

znowych badad na osadzie, po ras pierwszy ·ujawniono pochówki J>ła

ekie, u~ytuowane w odległości 150 a od skraju cmentarzyska "ro-
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dowego• /etan. 1/. Pochówki te więtę się z nekropo~ę kurhanów 

nr I-III /etan. 2a/ i podobnie jak one pochodzę ze stadium ~ 1 
okres~ rzymskiego. Grób nr 1 /popielnicowy. obsypany etosem/ 

bjł~ ~og,to wyposatony w 2 zapinki 1 III.44/45 i 1 IV.68. bran

soletę~ klamrę hlaznę. kl~cz i ok~cia szkatułki. n6t,r igłę. 

tłoczek, 2 przę,liki i dalsze 2 fragmenty przedmiotów telasnyoh. 

~adania na cmentarzysk~ i nekropoli będę kontyn~owane. 

S t a n o w i s k o 2 

Osada z pó,nego okres~ rzymskiego /IV/V wiek/ 

Odsłoniętą przestrzeń powiększono o dalszych 2200 m2 , co 

w sumie etanowi 8000 m2 powierzchni osady /około 70%/. ~adania 

. poEWoliły na ostateczne ~stalenie jej zasięg~ w kier~~ półnoo-
1 

nym, wschodnim i poł~dniowym. Ujawniono dalsze 3 półziemianki 

/nr 4-6/. z których 2 są mieszkalne i podobne do j~t poznanych. 

trzecia natomiast /nr 4/ jest produkcyjna i wyróżnia się więk

szymi r~zmiarami /540 x 460 cm/. W jej wypełniek~ obok palenisk 

znajdowała się zeszklona polepa, t~tel telazny i stos~kowo zna

czna ilo~ó przedmiotów telaznych. Ujawniono tet obiekt w postaci 

prostokątnej jamy zasobowej /110 x 220 om/ ~syt·~owanej w obrębie 

jam posł~powych b~dowli analogicznej do szopy nr 5a. identy!iko-

' wanej ze spichlerzem. Ponadto odkryto dalsze pal~niska /nr 54-

69/ i liczne jamy. Wszystkie te obiekty zalegają poza półkolem 

mieszkalnych domów sł~powych. odkrytych w latach 1964-1968. Na . 

szczególną uwagę zasł~~je d~ta b~dowla sł~powa /dom nr 7/ ~sy

t~owana na osi wschód - zachód w północno-zachodnim końo~ osady. 

Wymiary owej b~dowli wynoszą 4 x 20 m. Jest ona wielodzielna. 

We wschodnim jej skrzydle znajd~je się pomieszczenie o wymiarach 

4 .x 11 m, na wschodnim skrzydle zaś - o wymiarach 4 x 4 m. Mię

dzy tymi pomieszczeniami znajd~je się 4 x 5 m otwarta od .strony 
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północnej. W jej obrębie zalegają drobne skupiska kamieni z po

piołem - zapewne ogniska do oświetlania. Brak paleniek i Uad6w 

gacenia ~cian dowodzi, ~e budowla nie miała obarakteru mieazkal• 

nego. Rozm1ary jej wskazuję, . te_ wzniesiono ją na u~ytek całego 

osiedla w celach pub~ioznycb. 

W inwentarzu ruchomym, zgromadzonym w sezonie 1969, dominu• 

je ceramika r~cznie lepiona, znana z poprzednich badań. Po raz 

pierwszy ujawniono te! kilka ułamków ceramiki toczonej na kole. 

Ponadto znalazły się dalsze paciorki szklane i burezty;llowe oraz 

drobne narzędzia /note i przę~liki/ · i zagadkowy przedmiot telaz

ny przypominający dzwonek dla bydła lub owiec. 

Rów kontrolny między osadami na etan. 2 i 9, długości 150 m i 

szeroko6ci 3 a, miał ustali6 stosunek przestrzenny obydwu osie

dli. H~ wachodnia końcu rowu ujawniono 40 m odoinek osady pó.no

rzymskiej /paleniska nr 70-74/t natomiast na zacbodnim końcu ro-
• wu - równie! 40 m odoinek osady wozesno6redniowieoznej /półzie-

mi~a nr 1, paleniska nr 1-2 i piec f blebowy/. Przestrzeń o dłu

gości 70 a dzieląca obiekty obydwu oead nie wykazuje śladów war

stwy kulturowej. W świetle próbnych badań osada wozesnośredni~

wieczpa jest dwawaratwowa. Pozioa górny zawiera ceramikę IX-X w., 

dolny natomiast ceramikę niezdobionę. ręcznie lepioną. 
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ŁJGOBIOB, pow. R•wa Kasowieoka Plllietwowe Muzewa 

Archeologiosne w Warezawie 

. 
Prace prowadziła dr !ereaa Liana przy współ-

. udziale dr Teresy Dębrowakiej . Pinansowało 

PMA. Pierwszy sezon badań. Osada z pójnago 

okresu wpływów rzymskich /koniec II-III w n.e/. 

Stanowieko poło~one jest na lewym, wysokim brzegu Pilicy, 

około 300 m od wai • . Brzeg ten jest pocięty głębokimi, niewielki~ 
l 

mi węwózami, w niektórych jeszcze obecni e eą jródła. Stanowieko 

od północy, wschodu, a• · częściowo i zachodu jest ograniczone wą-

wozami, od południa schodzi łagodnie do Pilicy. 

Ba stanowieku tym w okresie od 2 do .9 sierpnia 1969 roku 

prowadzono prace aonda~owe majęce na celu zbadanie zasięg~ osady. 

Og6łem przebadano ponad 6e5 ara, o4krywajęo trzy jamy o nieokre-. . 
.61onym charakterze, zawiera)ęoe znaczną ilośó ceramiki lepionej 

ręcznie, nieliczne fragmenty ce·ramiki toczonej, oraz dutą 1loś6 
' ' polepy. Y warstwie znajdowało się stosunkowo ma~o ceramiki i po

lepy, sporadycznie występowały fragmenty ~utla . Tak~e na powierz

chni badańego terenu ·znajdowano mało materiału zabytkowego, nato

miset dutą ilo66 polepy, ceramiki a t akte tragmanty tutla znale-. 

siono na powierzchni zalesionego terenu poło~onego na stoku. 

~ · Badania eondatowe wykazały. !e oaadniotwo konceńtr.~je aię 

na obszarze o powierzchni około 50 arów. Badania będę kontynacwa

ne w następnych latach. 

ŁIXI DUXIILSXIB, pow. Xro ano 

/przysiółek Łasy/ 

patrz okres lateński 



ŁJtlOWICI, pow. Bochnia 

Stanowieko 2 

l 

- 20, -

Muzeum Aroheologiosne 

w Krakowie 

Badania prowadziła mgr ~óta Myoieleka. ~inaneował 

WXZ w Xrakow~e. Trzeci sezon badań. Osada z pójne

go okresu wpływów rzym~kich. 

Osada znajduje się na niewielkim wzniesieniu drugiej tera

sy Raby. Podozae wykopalisk prowadzonych w dniaoh ~- ,O.VIII. , 

1969 r. przebadano powierzchnię 2 arów eksplorując głównie za

chodnie peryferie osady. Ogółem odkryto 8 obiektów w tym ' pale~ 

niska i 5 jam, • których dwie zawierały materiał neolityczny. 

Ceramika z osady pochodzi głównie z ~aczyd wykonanych przy 

utyciu koła garncarskiego, przy czym uderzającą więkezą'6 etanó

'wią tu fragmenty dutych naczyń zasobowych. Odkryto takte kilka 

drobnych ułamków przedmiotów telaznych, w tym fragment nota te-

laznego. 

Chronologia osady nie uległa zmianie i nalety ją orientacy·~ 

nie datowa6 na IV w n.e. 

MIOBOW, pow. Prudnik Muzeum Sląska Opolekiego 

w Opolu 

Badania prowadziła dr Lucyna Szadkoweka.·~inaneował 

WKZ w Opolu. Szósty sezon badań. Osada pó.norzymeka 

kultury przeworskiej. 

Badania ,vykopaliekowe były. kontynuację prac ratowniczych. 

Teren, na którym istniała osada, jee~ niszozony przez eksploata-
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03ł piaakowni. 

Zbadano pr•••tr .. ń około ' ar6w. Og6ha wy~kaplo'rowano '12 · 

obiektów aroheologio-.nyob w tya 2 do~ą, 9 palenielc 1 1 ~ .. ,." · 

Palenieka, wygl~tdea i połołeniea, nawi41111ję do eaeregowo 118yta.

owanyob _podobnych obiektów oi4gnęoyoh eię paeea o długo,oi oko

lo 150 •· Ujawniono ponadto 2 dalese domy o konetrllkoji eł11pow~j 

ae 'ladami paleniek, przedetswiajęoe się Jako nieforemne proeto~ 

kę~ o niesbyt intensywnya sabarwienill wypełnieka. Wymiary ich 

przedetawieję ei• na.etępiljęooa 4,20 • .x ,,10 a i 5 a x 4 a 'o 
głęboko,oi 0,45 •· 

l Inwentarz r11ohoay etanowi ceramika, w tym duJy prooe~t fra-

,.entów toosonyoh i naosyń wykonanych ręosnie. Pon~dto snalellio

no fraBJaent fi billi bręso•ej, dekompletowane eprsęollki ·~elazne, 

prsę,liki gliniane i fragment młota kamiennego. 

Prsewidllje eię kontyn11owanie badań sarówno ·ze w&ględ6w ra

towniosyoh ~ak 1 konieosno~ etwierdsenia powięzad oeady • od

krJtą w tym euonie dymarq. Była ona obi'elctem bada!i ratowniosyoh. 

prowadżonyob w lipcll 1969 r. 

. Stańewieleo 11syt11owane jest na wznieeienill sęeiad11jącym • 

piaelcownią gdsie snajd11je się osada p6jnorzymska. Zbadano dsiał

kę o wymiarach 5 x 5 m na północnozachodnim zbooz11w·oela. llobwyoe

nia całej dymarki, jak równie! stwierdzenia ewent11alnego występo

wania warstwy klllt11rowej. Ba 'lady warstwy klllt11rowej nie natra~ 

f~ono, wyeksplorowano natomiast posostałę o•••~ dymarki: Górna · 

jej ozę'6 &ostała całkowicie mniezozona przes epływy zboczowe 1 

orkę; Pieo zb11dowany był w płytkim o~ły& zagłębieniu, jego· 

'rednioa ,wynoeiła 1 m. Od zewnętrz otaczał go "płaescs" glinia

ny o grllbo4oi 0,10 m. W prsemi~azanej 11 tuJlem. i · pole~ sieai 

anajdowały eię nb.liczne ekor11py z naczyń O P!'Ofila. eeowatya. . ' . . 
Pod ~11giędem ~hronologioznym odkrytą dymar~ę nalety ·s&li-_ 
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oą6 do obiektów n1.4SaDJ'Cb • ~óyll okre~e• rą.elrill repr .. en

~u3ącę poweseobu7 ~ dyaarek ~ ... ~arobaliokicb. 

•o OJ., pow. Prwblik 

•osZOYICB, pow. Słubice 

BIBDlROVO, pow. Bidstoa 

BOWOGBOD, pow. Łowics 

OSTROWITE PRYKASOWSXU 

pow. Gniezno 

pa~r• o~ee neolitu 

pa~r• okres balastacki 

patrs okres la~eóeki 

patrz wcseene 'redniowiecse 

Muzewa Archeologiczne 

w Poznaniu 

Eadania prowadził dr Stanieław Jaenoez. Pinaneował 

WXZ w Poznaniu oras Muzea. Archeoiogiczne w Pozna

niu. Pierwszy sezon badaó. Osada • okreeu wpływ6w 

rzymskich, osadnictwo ~aleztackie 1 wczeenośrednio-

wieczne. 

Zgodnie z planowym poszukiwaniem 'lad6w osadnićtwa z okresu 

~pływów rzymskich, niezmiernie słabo rozpoznanych na ~bazarze 

Wielkopolekit przeprowadzono badania eondatowe na etan. 2. 

Stanowieko snajduje ei. na twirowato-piaezOBJStya wrnteeie-
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nim opadającym k~ połQdniowemu. brze«owi jesiora Ostrowiokiego 

w sęeiedstwie dobrych, gliniastych gleb. 

W wykopie sondażowym o rozmlaraoh 9 x 5 + 2 x :5 m odkryto 

6lady domu eł~powego o wymiarech około 4 x 5 m. Blady po słu -

pach o ~rednicy 20-30 cm zachowały się do głębokoŚci 50-60 cm. 

Warstwa kult~owa. zniszczona głęboką orkę. miała niwwielką mię

ższo~6. Znaleziono t~ poza ułamkami ceramiki, kawałki polepy i 

węgla drzewnego, kilkadziesiąt wygładzonych płytek rogowych, ka

wałków rogów z nacięciami i strużyn rogowycha ponadto: kawałek 
' . 

b~sztynu, osełkę kamienną. świder /?/ żelazny i szydło żelazne' 

Wydobyty materiał wskazuje na istniejącą w tym miejsc~ pracownię 

rogowiarską. Z obserwacji terenU. wynika wyrajnie, że znajdowała 

się t~ osada złożona z kilku domostw, których ślady rysuję się 

na powierzchni w postaci• ciemniejszych plam. 

Na tym samym stanowisku znajduję się również ślady wcześ

niejszego osadnictwa ludno~ci kultury łutyoklej ze starszego ok

resu żelaznego /m.in. duże żarno kamienne z głębokim nieckowatym 

wgłębieniem/ oraz ludności prapolskiej z X-XI stulecia. 

Rówńocześnie zbadano na etan. 1 resztki zupełnie z.rQjnow~e

go urządzenia do wytopu żelaza z ~-XI wieku, znajdującego się na 

wzniesieniu, w niewielkiej odległości /ok. 100 m/ od współczesnej 

mu osady z tego samego czasu. Uzyskany materiał ograniczył się do 

kilkudziesięciu ułamków naczyń, kawałków żużla żelaznego oraz ka

mieni, pozoetałych po obudowie pieca hutniczengo, wśród ' których 

znalazły się fragmenty dwóch żaren rotacyjnych. 

Na wyspie jeziora Ostrow~ckiego znajduje się obszerne grodzi

sko pozostawione przez ludnośó kultury łużyckiej. Wykonano tu dwa 

sondaże, uzyskując sporę ilośó ceramiki m.in. okazale zdobiony 

.czerpak, ułamek glir;tianej fig~ki zwier~;ęcej i narzędzia ko,ciane. 
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'f -górnych warstwach 1snalady ei42 ułamki naczyJi obtaQ~an:[gh z_ 

wczesnego l§redniowiecza, wskazujących na utytkowanie stanowieka 

w tym okresie. 

OTAL!tl!ł pow. Grójec 

Stanowieko 1 

Zakład Epoki Metali Instytutu 

Historii Kultury Materialnej 

PAN w Warezawie 

Badania prowadził mgr Witold Bender /autor sprawozda- · 

nia/ przy udziale mgr Rjty Kozłowskiej i Bogdana Ko

walczyka. Pinaneował IHKM PAN. Czwarty sezon badali. 

Stanowieko torfowe, osadnia~e. domniemane miejsce kul

turowe_ z okresu pó~norzymekiego i nikłe ~lady materia-

.' łów pó~nolateliekic~ i wczeenorzymekich. 

Zbadano przestrzeli o powierzchni 201 m2 , ku~atura wykopów ok• 

600 a3, głęboko~ó eondaty ~rednio do
1
3 m. 

Tegoroczne obserwacje poŻwoliły na korekturę pewnych dotych

czaeowycp ustaleJi w zakresie interpretacji charakteru atanowie~a. 

pierwotnych warunków tapograficzno-morfologicznych i hydrologicz

nych towarzyszących działalności grupy społecznej na interesujęcym 

nas terenie. Nowo zarysowane spoetrzetenia i hipotezy w"_agaję ko

lejnych weryfikacji. 

W sąsiedztwie bruku kamiennego-nasypu, odsłoniętego w 1967 r. 

odkryto w roku bietęoym konstrukcję-obiekt o rzucie poziomym w 

kształcie trapezu z czy,telnymi dwoma ajoianami, po których zacho'tiB

ły się kołki /dębowe, olllzowe, !3.rednicy 5-9 cm/ ustawione w odle

gło,ciach od eiehie ~rednio co 15 cm. Pozoetałe ~elany wzniesione 

były w ltejezej konstrukcji manifestującej się obecno~cię palików 
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~sadko rosstawionyoh, krótkich i cienkich. Obiekt wsnieeiono na 

torfie stanowięcym w tym miejsc~ podłote oaloowe. Rosmiary obie

kt~ wynoeEę 1,5 m2• Wewnątrs snalesiono naoEynie drewniane /ro-

·d•ai płytkiej niecki/, prsedmiot ~znany sa kijankę, ~łamki i o••-

6oi naczyń glinianych, ko6ci zwierzęce. Wokół koncentrowały się 

dalue r~ohome ubytki przy wyrdnym nagromadzeniu ceramiki t ko-

6oi. 

Od strony wschodniej obiekt~, na prEeetrzeni ok. 6 m2, wy

stępowało sk~pisko terdzi, gałęzi , odcinków drewnianych obrabia

nych, przewróconych kołków z seoetrzonymi końcami. Elementy te • 

usnaó trzeba sa zwalisko górnych partii drewnianych konstrukcji 

l~b celowo porz~conych w tym miejsc~ odcinków drewna. W tej ma

sie szczątków występowały okazy ceramiki, ko6ci , fragmenty drew

nianych przedmiotów. 

Jut pr&y ścianie wachodniej wykopu letała etarannie obrabia

na belka /1,5 m długości/ na jednym końcu rozwidlona, na drugim 

posiadająca Eacięcie "zrębowe" . Przy belce, którą pozostawiono 

na miejsc~ plan~jęc odełonięci.e w rok~ 1970 towarzyszących jej 

elementów, ustawiony był rząd słupków. Obok, na głęboko~ci 2,23 

a, Enalesiono brązowę tib~ę Eoomqrtiozną o konst rukcji kuszowa

tej, której kabłąk wyobrata posta6 płynącej kaczki- okaz . ten mo

tna datowa6 na schyłek okres~ pójnorzymskiego. 

W dwóch wypadkach natrafiono w eondatach na gr~be pokłady 

warstwowanych piasków , które obserwowano i w l atach poprEednioh~ 

Piaski te wyznaczaję pierwotny ciek wodny /zakole rEeki lub boos

ny nart/ istniejący w okresie starotytności . ~en ciek wodny był 

w. pewnych okresach bardzo aktywny /notowane wylewy/. W piaskach 

znajd~je się sporadycznie ułamki ceramiki na wtórnym słotu, ana

logicznie jak gds~e indziej. Y etarotytnośoi ułytkoW&nJ b7ł teren 



209 

po ob~ stronach ciek~. 

W rok~ · bie~ęcym zwraca uwagę obfito'6 ~łamków naczyń 1 kil

na:śc ie form zachowanych prawie w cało!Sci. Wyrółniaję się dna gr~

bych "garnków•, czarki i niskie szerokootworowe małe naczynia wa

zowate. Stanowieko w Otalęłoe znajd~je pewne analogie do torfo

wych miejsc k~towo-ofiarnyoh z obszarów E~opy północnej i pół

no cno- zachodniej. 1fskaz~ję na to elementy przestrzennego zagospo

darowania obiekt~ jak bruki-nasypy, groble, r~sztowe pomosty, 

eł~py, a takte charakter materiał~ r~ohomego. To wszystko pozwa

la na wysunięcie hipotezy o ietnieni~ i t~ o'rodka k~towego. !a 

próba interpretacji wymaga dalszego krytycznego na~ietlenia w 

t oku badań terenowych i et~diów specjalnych. 

PAJEWO • SZWELICE, paw. Ciechanów Zespół Badań nad Polskim 

Sredniowieoum UW i Ptr 

Badania prowadziła dr Bolesława Ohomentoweka. 

Finansował WKZ w Yareżawie przez Zakład Bad&ń 

Polekiego Sredniowiecza. Trzeci sezon badań. 

Cment.arzyeko z okres~ pó~nolateńekiego i okre-. 

e~ wpływów rzymski ch. 

Przebadano obszar ok. 3 arów. 1f wynik~ prac badawczych od

kryto 16 grobów oraz 5 jam. Wśród grobów 6 był o popielnicowych 

ze szczątkami etosu, 9. jamowych oraz jeden grób kłodowy. Grób 

xłodowy nie posiadał wyposażenia. Y wypełnieku wkopu grobowego 

znale ziono mały paciorek szklany, fragment przedmiot~ brązowego 

oraz kilka mało charakt eryetycznych fragmentów cerami~i. Pozoeta

łe groby były mniej lub bardziej bogato wyposażone. Na inwentarz 
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grobów składały się opró~z naczyń i fragmentów ceramiki naet,pu

jąoe przedmioty• 1' fibul brązowych, 5 fibul telaznyoh, 9 pr••-

611k6w, bransoleta srebrna, paciorki melonowate, 2 note sierpi

kowate, jeden n6t prosty, kilkana,oie pao~ork6w szklanych etopio

nyoh. Oprócz tego występiły do'6 licznie nieokre,lone fragmenty 

przedaiotów brązowych i telaznych. Na podetawie wetępnej ana11-

ay materiału wszystkie tegoroozne ·groby poohodz~ a okreeu wpłJ

w6w rzymskich. 

PBŁCZfSKA, pow. Pincz6w 

POLABY, pow. Szydłowiec 

PORZECZE, pow. Sławno 

Stanowieko 2 

PROSZOWICB - powiat 

PRUSZCZ GDANSKI 

pow. Gdaóek 

\ 

patrz okres lateóski 

patra wczesne 'redD1owieose 

patrz okres ha1estack1 

patrz badania penetracyjne 

patrm okree lateóski 
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PRZTW'OZ, pow • . Yielwi KQ&eua .Archeologicsne 

i Btnograficsne w Łodsi 

Badania prowadził prof. dr Xonrad Jałdłeweki 

przy wepółQdziale mgr Ireny Jadczyk /aQtorki . . 

~pawozdania/, mgr Jiro Haeegawy, Stanieława 

M~dajekiego i ZygmQnta Błaesczyka. Pinaneował 

YXZ w Łodzi. Siódmy eeson badań. Osada prseay

ełowa • okresQ pójnorzymskiego. 

ą~~owiako · lety . na łagodnie opadającym, lewym brzegQ 'Warty, 

Q stóp kurhanów ksiąłęcych. 

Badania tegoroczne przeprowadzone zostały w trzech r6tnych 

miejscacha 1/ nad brzegiem 'Warty jako kontynQacja badań zeezłe'o 

sezonQ;'spodziewano eię tu dalszego cięgQ odkrytych natQralnych · 

/powstałych przez silną erozję/ rowów, zapełnionych materiał,em 

odpP łikowYlJI w okresie rzymskim, 2/ na brzegQ pia,llicy, gdsie w 

profilQ wi~oczne były wielkie jamy, 3/ na półnoćny-wschód od pia

~n:lcy~ gdzie widoczne było zgrupowanie tQ!li. 

A.d 1/ Przebadano do końca rowy erozyjne. Znaleziłl no w nich 

przepaloną ziemię, zmi e szaną z dQłą ilością węgli drzewnych, tQ!

lami, fragmentami dyma1•ki oraz ll.icznymi Qłamkami naczyń z okreeQ 
. ~ -, 

rzymskiego. Były tam fragmenty . naczyń nalełąoe «o tzw. ~ramiki 

siwej, 'naczyń toczonyqh zasobowych o grQbych doiankaoh, a nawet 

ceramiki grafitowanej. 

Ad 2/ Jamy widoczne w profilQ piaśnicy .okazały się częścią 

półziemianki. Wewnątrz niej odkryto palenisko, zbQdowane z dutej 

ilości wtórnie użytej polepy ze spalonej chaty i ze stosQnkowo · 

n i ewielkiej ilości kamieni •• Y paleniskQ tym poza licznymi Qłamka

mi ~eramiki znaleziono miseczkę śelaznę, nót • nitami w sztabce 
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do r•koje,ci, kawałek nieokreśloneso przedmiotu • telasa oras 

ułamki kiltu ciętarkdw do krosien pionowych. Na zewnątrz chat1 

odkryto dołek słupowy stanowięcy zapewne pozostało'6 po kbnstr~

kcji drewnianej d~wisająo, j dach tej półziemianki oraz toczone 

naczynie zaeabowe dutych rozmiarów, zdobione liniami falistymi 

i poziomymi. W sąsiedztwie najblitszym zbadano podobną półsie• 

miankę. 

Ad -,; Odkryto części'łż1sdl palenisk zbudowanych • kamieni 

pokrytych o~fioie węglem drzewnym. Nad j ednym • nich odkryto tra

!JI'ent kamienia tarnoweso. Pal eniskom towarzyszył rowek wypełnioą 

szarą ziemią. 

Przekopano obszar o łącznej powierzchni 12 i .,/4 ara. 

Osadę tę motna datowa6 na podstawie . oałego szereg~przedmio~ 

tów metalowych i ceramiki na pd~ny okres rzymski . Poczętek jej 

przypada na fazę c1 /wg B.J . E«gersa/ ale jest motliwe, te trwa

ła ona jeszcze w słąb wieku I V. 

Wykopaliska będę kontynuowane w roku przyszłym, ze względu 

na watny dla archeologii charakter obiektu. 

BADWAKIOE, pow. Wrocław Muzeum Archeologiczne 

we Wrocławiu 

Badania prowadziła dr Irena Kramarkowa. linansowało 

•useua Archeologiczne we Wrocławiu . Trzeci sezon ba

dań. Osada p'rodutcyjna z okresu rzymskiego /II-V w n~•l· 

Osadapołotona jest na polach uprawnych . Załotono 2 wykopy 

badawcze o łącznej powierzchni 164 m2• Odkryto 'lady po zupełnie 
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zniszc zonym piec~ sarnoarakim /?/, trzecia na tym etanowiek~. w 

formie okrągłego sarye~ "siwej" gliny i bardzo d~łej ilości d~

tych fragmentów r~••t~ i ścianek pieca. Y jamie przypiecowej ana

lev:iono. prawie całe naczynie ~eiwe" toczone. Ba połlldnie od pie .. 

ca . stwierdzono istnienie dolnej części bardzo zniszczonej dymar-
' 

ki z ż~żlem i d~ą ilością węgla drzewnego. 

Znaleziono d~żą iloś6 ceramiki, w większości sr~bościennej 

oraz w mniejszej ilości cienkościennej czernionej a takte frag

ment naczynia glinianego imit~jącego szklane. 

Pomiędzy piecem a dymarkę, na głtbokości 0,50 m, w czystym 

piask~ znajdował się grób szkieletowy. Szkielet wyprostowany ~

łotony był na prawym bok~. głową na północ. Na pier•iach szkie

let~ znaleziono zapinkę brązową, a w okolicy bioder, lecz poza 

szkieletem, brązową eprzączkę do pasa. Grób wyposażony był poz~ 

tym w· 4 naczynia, 2 identyczne zapinki brązowe. Naczynia są czer

nione, cienkościenne, 2 więkeze zdobione ornamentem meandrowym. 

Grób można wetępnie datowa6 na II .wiek n.e • 

. Badania na stanowisk~ w Radwanicaoh będą kontynuowane .• 

RAJGROD, pow. Grajewo patrz wczesne średniowiecze 
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KOGALBo pow. Kolno Konserwator Zabytków Aroheolo

gioznych w Białymetoku 

·' 

Badania prowadziła mgr Jolanta · sobiech. linansowało 

Muzeum Okręgowe ~ Białymstoku.· Pierwesy sezon badad. 

amentarzyeko kurhanowe z okresu wpływów rzymskich. 

\ 
Praoe o charakterze ratowniczym trwały od 9 do 19.X.1969 ł. 

i objęły jeden kurhan. Usytuowany by~ on na południe od wei~<lło

gale, na niewielkia ·wzniesieniu u~yt~owanym jako twirownia gro~ 

aadska •. 

Około 1/2 nasypu od etron;y południowej zniezosona była na 

ekutek w;ybierania twiru. 

Baeyp kurhanu o podatawie kolietej aiał około 1' a 'redni

oy i 11 5 a wyaokojci. Zbudowany był z kamieni, głównie 'redniej 

wielko,ci, i ziemi, tworzących 7 warstw. 

Pod darnię i w pierwa&e1 ware~ie kami~ni znalasiono kilka 

aało oharakteryetyosnych fragmentów naozy.ó wozesnośredn~~ieol
nych. s&czątków koatnyoh w obrębie kurhanu ni~ etwier~sono, oo 

aołe się wiąza6 • dutym zniezcze~iem obiektu. 

i5rak . ub;ytków ruchomych utrudnia ustalenie. chronologii ba

danego obiektu. B;y6 ·mote pochodzi on 1 okresu wpływów rzymskich, 

analogicznie do podobnych kurhanów z powiatu kolneJiskiego /np~ w 

Kątach/. Przebadanie następnych tego typu kurhanów w Rbgalaoh 

pozwoli u'oi,li6 chronologię. 

STARA WIBS - Ludwinów 

'pow. Węgrów 

patrz okres lateński 



STRACHÓW, pow. Wrocław 

STROBIN, pow. Wielud 

'STRZELCE t pow. Mogilno 

Stanowieko 3A 
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patrz okres neolit~ 

patrz okres lateński 

Pracowuia Aroheologiczno

Xoneerwatorska P.P. PXZ 

Oddział w Poznani~-

Badania prowadził Tade~ez Makiewica /a~tor sprawoz

dania/ i Ryszard Maz~oweki na zlecenie ZJBKDr we 

Włocławk~. Pierwszy sezon badań. Osada otwarta z I 

wiek~ ne.e i osadnictwo z XI-XII wiek~. 

Stanowieko leży na zachodnim brzeg~ jeziora Pakoekiego, na 
. . 

ter enie płaszczyzny wysoczyznowej i stok~ krawęd~i wysoczyzny, w 

odległości kilk~dzieei~ci~ metrów od brzeg~ jeziora. Ratownicsy

mi badaniami w dniach 20.VII-25.VIII.1969 r. objęto zagrażonę 

przez zalanie, a więc skrajną czę~ó stanowiska. Ujawni~y one bar

dzo bogatą osadę wczesnorzymską i wczesnośredniowieczną /znane • 

badań powierzchniowych Tade~eza Wi~lańekiego/. Odkryto . kilkanaś

cie jam k~t~y przeworekiej i k~t~y prapolskiej, prz~czym 

etwierdzonoJże w części północnej stanowieka wyetęp~ją jedynie. 

obiekty i ceramika k~t~y przeworskiej, natomiast na poł~dni~ 

/ok. 200 m na poł~dnie/ widaó zdecydowaną przewagę jam i ceramiki 

wczesnośredniowiecznej, w części środkowej proporcje jam i cera

miki ob~ kUlt~ eą równe. Odkryto prawdopodobnie dwa domostwa zie-: . 
miankowa k~t~y przeworekiej, ponieważ jednał badani~ noeiły 

charakter sondażowy wykopów nie rozezeTzono . i nie zbadano do koń-
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oa obiektów. 

Najoie~awezym wynikiem badad jest niewątpliw ie stwierdze

nie, te poziom jeziora Pakoekiego, _ kształtował się różnie w rót

nyoh okresach, dajwytszy był prawdopodobnie w okresie wczesno-. . . 
r•ymskim i sięgał wtedy, 5 m powytej poziomu obecnego. 

W~rto zaznaozy6, te pierwsze j&mJ leżały dosłownie w odle

gło6oi kilku metrów od brzegu. 

Materiał sabytll:owy'to wyłącznie ceramika. Z całych naozyti 

znaleziono czernione naosynie wa111owate i . k.ubek kul tury przewor

ekl ej oraz cedzak woSIIesno~redniowieozny. P~za tym bardzo duża 

ilo~6. ułamków ceramiki, w tym spora i lo66 typowych zgrupiałyoh, . 
faoetowanyoh krawędzi, czernione ułamki brsuśoów . Oerami»a wcze-

enośredniowieosna to ułamki nact:yti o~ tacsanych i tocZQłlYCho ct:ę'

eto zdobione liniami talietymi i pastomymi tłobkami, krawędżie 

dośó silnie wychylone. 

Ze względu na intereeująoy i bogatJ •ateriał zalecane było

by kontynuowanie badań na ~tanowisku. W ramach prac ratowniczych 

dalsse badania nieprzewidziane. 

WIELICZlUt pow. Xrakdw patrs okres.latedeki 
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WŁADYSŁAWOWo pow~ Łowios · Musewa Aroheo~ogiosne 

i l~no,rafioane w Łodsi . 

Badania prow~dziła agr Eleonora Kaeaeweka prsy. 

udziale mgr Jiro Has~gaw7. linansował WIZ w Ło

dsi. · OaentaraJeko oiał.opalne a P6•nego okreeu 

. wpływów r&Jmskich. 

~tanowisko le*y na ~erenie piasacsJetja, niainnJa, · stąno~ 

wiąc,a lewJ. brzeg starego kor,ta Bsur,! B7ło ono na~a•one na · 

anisaozenie przez głębs~ orkę, gdJ* w 1ec1e 1968 roku, .w osa-
• 

sie prac rolnych włdciciel pola natrafił na srób oiałopalnJ. 

Zawierał on przepalone kości, o•tści .popielnicJ i prudmiotJ ••""' 
. . 

· talowe jak okucia, .klucs 1 epręś7nę od zamka oraa brąsową fibu~ 

lę s .azerokia kabłąkiem, na którym zachowałJ eit reaatki oserwo

nej emalii·. Jla po.detawie sawartości ustalono chronologię gro,bu 

na początek pójnego okresu rz7mskiego, cz7li na pogranicze II 1 

III wieku n.e. Badania. tegorocane pozwoliłJ odnieś6 tt chronolo

gię równiet do całego cmentarzyska. 

TegorocznJ wykop, o wymiarach 30 x 20 •• obejmował te~en, 
' . . 

na którym występowały liczne wkopy nowotytne. Odkryto · ~ dalszych 

grobów ciałopalnych: 1 popielnicowych 1 1 jamowy. Groby te w wit 

kszości wypadków były uszkodzone w ozęśoi górnej .lub cz~oiowo , 
zniszczone. Zawartośó ich · stanowiły . popielnice, naczrnia przJ&ta

wkowe, przęśliki gliniane oraz fibule teiazne i brąsowe, szpile 

1 okucia żelazne. Zarówno charakter wypoea~enia grobów ja~ i .br* 

zabytków wiążąoych się z uzbrojeniem prumawiają sa tym, · łe w ba

danej części cmentarzyska występują. w ,SJ.ękesości groby .kobieoe · 

oras groby osobników młodocianych. 
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7'ród 9 grąbów dwa popielnicowe miały bardziej interesujące 
' 

formy pochówka. ·w grobie 4 odkryto naczynie baniaste, odwrócone 

d~•• ~o góry, a pod ni~ pucharek nakrywający popielnicę ·rormy .ja-. . 

jo~atej, w której znaleziono ułamki fibuli ~ela~ej i e~alone ko

'ci. Grób 6 natomiast składał się at z 6 naczyń glinianych. Po

pieln1oa obustronnie czerniona, z pustą nótką, nakryta była zdo

bionym naczyniem~ obok niej lełało naczynie na pustej nółce. Bad 

niai znajJowały •ił ' dalsze mniejsze naczynia jedno na drugimi 

pł&a~ie naczJnko a ~kl,ałJS dnem /w pozycji odwróconej dnea ·do 

góry/, czarka ~dobiona, posiadająca równie! wklęsłe dno oraz na• 

osynie łagodnie profilowane • 

. Ba szczególną 11Wagę zasługują ~:u prudJiiotJ importowane z 

· kręgu cywilizacji Cesaratwa Rzymskiego. Pierwszy z nic4 etanowi 

wspomniana wytej ti~ula brązowa s emalią, pochodząca zapewne s 

Badrenii. Drugia zabytkiem będącym importem jest ułamek figurki 

giinianej /tylko dolna osę'6 tw•rzJ/• Za pochodzeniem tego znale

siaka z obszar~ Iaperiua Rzrmskiego przemawiają zarówno oeohJ 

atyliatyosn~ jak równiet aposdb wykonania. 1 skład gliny Utytej 

do jego wyrobu. 

WŁOSZOZOWA - powiat patrz badania penetraoJjne 

• 
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WROCŁAW-BOŁTYSOWIOE Konserwator ŻabytkQw 

Aroheologicznych we Wrocławiu 

:Badania prowadził mgr ~adeusz Kaletyn. linansował 

Konserwator Zabytków.m. Wrocławia. Pierwszy eezon 

badań. Oaontarzyeko • okresu wpływów rsymekich. 

W pddzierniku 1969 roku podozas badali powierzchniowych od

·kryto cmentarzysko polotone na niewielkiej kulminacji pias,czyll-. ' 

tej, na lewym brzegu Wi~awy w odległo,ci _ około 650 m na wephód 

od południowo-wechodniego krańca dzielnicy Bołtyeowice. W miej

eon występowania skupiska kaai•ni polnych oraz ułamków naczyd sa

łotono w~kop o wymiarach 2 x 1,5 m. Wydobyto trzy groby ciałopal

ne częściowo zniszczone. Grób 1 - jamowy z obmurowaniem kaaie~l 
l 

zawiera~ jedno naczynie i eze•6 przedmiotów telasnych /2 kl~cae, 

okucie zamka, sprętynkę~ notyce, okucie eskatułki/. Grób 2 ~ po

pielnicowy, zawierał umbo łelazne. Wyposatenie grob~ ' - jamowego 

obejmowało naczynie wtórnie przepalone oraz dwie zapinki łelazne. 

Chronologię omawianego cmentarzyska . więte ~ię z III wiekiem. 
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ZGIDI 

hanowieko 7 

latład Arobeolosii Poleki 

8ro4kowe~ IBD P.d w ł.o4si 

Badaniaai kierował · 41' tadau.ea Pokle .. ti praJ wep6ł

Rdaiale a,r agr Karima Głoeka i Leeska Ka~sera /a-• . 

· Gtora aprawo"dania/. linanecwał IBD P.d. Dr.aci ae

aon ba4a4. Oaada. p6jneao okreaGwpłJW6w r•Ja•k1ob 

i •re4a1łJWieoaa. 

. . . 

Badania ob~•łJ powiersobni' okpło 125 a2• GłchmJa iob oelell" ~ 
bJłO WJekeplorowanie odki'Jte~ w ••••łJa rokG ohatJ •re4niowieos

ne~ i GObwJoenie saai,IR oeadJ p6jnorsJaeki•3· Prace poswoliłJ na 

okre.lenie ro .. iar6w i tonatrako3i obatJi a takłe P,Ołw~rdaiłf 

3e3 datowanie na wiek XIII. aiao brakG pr~e4aiot6w . ni•oe~aa1os-

. ~oh. 

Z inDJOb obiekt6w nierGobo.,ob od~tJob w trakole bada6 na 
-

awast saełQSG~e 3aaa prodakGJ3Da otr•sła w pleni~ i workowa~• w 

praetro3Ge o 'oiaakaob WJlepiODJOb glinę. identJosna • 3 ... od

ki'J~ w qeiednia odo~G podosae bada6 . .aeesłoro~Sn,ob . .. ne Gdało 

eit 3•••o•e Getali6 obaratterG prodako3i do kt6re3 3881 ełdJłJ. 

Odkr7to r6wniet dwa proetoqtne paleniekat • kt61'7ob 3edllo 

, sawier~ nieprseaieeaany materiał oeraaioSDJ s okreu p6jnora,.

ekieso. Podobnie jat w rokll llbiegłr- etwierdsono obeimotł6 4de3 ·· 

iio,oi dołt6w. a kt61'Joh oa,lł6 3eet niew4tpliwie ~ladaai po ełR~ 

pa.ob. Z atładll aołna ądd6. łe e,. one posoetało•o14 po 4w6oti cha

tach pleoiontowJob a otreeQ p6jnora,aetiego. 

Ba awas• saełQSil3e r6wnieł oeraaita. Pr6os. oeram~ki s otreaQ 

p6jnore,aek1ego /w t,a dllło "a1we3"/ i oeraai~i - • II.II wiem • 

;obatJ• etwierdsono na etanowietG·obeonotł6 frasaent6w oeraaiki 
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• woseeneao okreeu .lateńekiego, a tak.łe ekupieko oeramiki • XVI

XV wieku. 

Wydaje •1•• łe badania tegoroosne pozwoliły sebra6 wyetar-·-
osa~ęoę 1lo'6 materiałów do ustalenia saei.su 1 ohioonologU oaa

wianej oeady. 

Próos badań etaojonarnyoh na etanewleku 7 ~r•eprowadsono na 

terenie Zgiersa dalese badania powiersohniowe, które etwierdsiły 

obeonod6 ceramiki woseeno6redniowieosne~ na polach nad rse);ę Bsu

rą ponite j aiaeta. 

Mimo ceramiki wyetępujęoej na powiersohni 1 wykop eondałowy 

o powierzchni 10 m2 nie wykaeał istnienia uwarstwień kulturowych, 

wobec czego badania na tym stanowieku nie b•dą kontynuowane. 



W czesne średniowiecze 
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BALDRAJI, pow • X w id zyn · M~zeum Zamkowe w Malborku 

Badania prowadził mgr Kieczysław Haftka. 

linansowało Kuseum Zamkowe w Malborku. 

Pierwszy sezon badań~ Grodzisko wcsesno

~redniowiecsne • osada z prułomu okresu . 

halsztackiego i lateńskiego. / 

Grodzisko wytynne. połotone na wysokim·, wschodnim brz(lgu 

doliny Wisły, ok. 4 km na północ od Kwidzyna. Kajdan nieznaczni' 

pogłębiony /dwie . płytkie niecki/. Od strony wschodniej do gro-· 

dziska dostępu bronięz poprzeczny wał siemny i fosa. Z ·pozosta

łych stron bardzo strome wysokie zbocza. 

Wykop I ·- o wymiarach 3 x 10m wytyczony sostał w poł~dni~

wo zachodniej części grodziska w mniejesej niecce majdanu. War

stwy kult~owe przykrywał /1,80 m/ "płaszcs" ziemi prsemieszanej 

z niewielką zawartością drobnego materiał~ ceramicznego • róśnyoh 

okresów, drobnych węgli drzewnych i gr~dek przepalonej tółtej 

polepy. Przyp~szozalnie jest to rozsypisko wału obronnego zniwe

lowanego podczas prao rolnych. Drugi poziom stanowiły warstwy 

wczesnośredniowieczne • intere~ujęcym materiałem ceramicznym. 

Trzeci posiom - warstwy przełomu okresu halsztackiego i lateń-, 
skiego. Zostały one zniszczone przez osadnictwo wczesno}rednio• 

wieczne i zachowały się tylko fragmentarycznie w postaci małych 

soczewek. Mimo zniszczenia najnitBzy poziom osadniozy dostarczył 

sporę ilo66 ceramiki typowej dla tego okresu na Powidlu i w Pru~ 

s ach. 

Wykop II- o ·wymiaraoh 1,5 x 40 m wytyczony we ,wschodniej 

.. 
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czę,oi grodziska, przecinał wał obronny 1 foeę. W partii przy

wałowej odkryto dutą iloś6 ceramiki w tym prawie oałe dwa na

czynia, dwuetotkowate, ko,ci zwierzęce, łuski ryb, szydło ko'

ciane, n6t hlazny. Zaobserwowano w tym miejecu takte istnienie 

silnie zniszcsonej kone~rukcji drewnianej. Trudno w tej obwili 

okre,ll6 jej funkcję. Po zewnętrznej stronie wału obronnego znaj-
' dowala się bardzo szeroka, głęboka foea. Nie uobwyoono jej do-

kładnych wymiar6w . 

W 'wietle dotychcsaeowych spoetrzeted wyr6tni6 motna dwie 

fasy osadniczea l/ osada z przełomu halsztackiego i latedskiego~ 

2/ grodzisko VIII - X wiek. Badania będę kontynuowane w przyszłya 

roku. 

B.A.RTOŁTT WIELXIB, pow. Olezt111 

Stanowieko l 

Zeep6ł do Badad Etnogenear 

Słowian IBXM PAW w Warezawie 

Badania prowadziła mgr Barbara Balke. 

Pinaneował IBXM PAN w Warezawie w ra-

mach Zespołu do Badad Etn~genezy Sło

wian w Polsce Płd.-wsch . Pierwesy se

zon badań. Osada • vt - VII w. 

Stanowieko usytuowane jest u et6p niewielkiego wzniesienia, 

na terenie schodzącym łagodnie ku płd. brzegowi jez.Tumiadskiego. 

Odległo'6 od jeziora ok.50 m. Badania eondatowe prowadzone w o

kresie od 2.VIII do 17.VIII.69 miały na celu zlokalizowanie oras 

weryfikację stanowieka znanego z literatury jako cmentarzysko • 
okresu wczesnej epoki telasa sawieraj.oe r6wnieł pojedydcse gro-

. ' 
bJ • okreea· !ędr6wek lud6w.wynik1 pr~ praeprowa4aoa,oh D~ dw6oh 
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wytopaohaondatowyoh o łącsne~ powierschni 42o5 a 2 nie potwierdsi

ły danych 11 badaó niemieckich. Bondat saobodni pozwolił slokali

sowaó wykop • 1927 r •• ponadto ujawnił jedno niewielkie palenisko 

o niesprecysowanej ohronolog~i. Batomiast w WfkOpie połotonym · 

20 m dalej na wschdd odsłon~ęto jamę gospodarczą o wymiaracha 

średn. 1,20 m. głęb • . l •· Zawarto~6 jamya doś6 liosne fragmenty 

ceramiki. kości zwiersęce. a prsy płaskim dnie prsepalone kamie

nie i węgle drzewne. Ceramika. a szczegdlnie Rłaalti sdobione or

namentem stempelkowym i kreskowym pozwalają watępnie datowaó o

biekt na okres wędrdwek luddw. 

Stratygrafia w sondatu wschodnim była wyra.nie czytelna przy 

czym Qkład warstw wyglądał następującol pod warstwą wapdłczesnej 

prdchnicy /teren ~eat jeesose osęśoiowo uprawiany pod warsyw~/ 

o grubości ca 15 cm występowała ot.10-cio oa waretnlta dawnej. 

prócnnicy w postaci zbite~. ciemnobrunatnej siemi sawierajęoa 

pojedyncze fragmenty ceramiki. Ponitej salegała właściwa waratwa 

kult11rowa. ciemnoszare~ barwy. o niejednolitej ~rubości 5-25 cm. 

Warstwa ta zawierała licsniejssy materiał ceramiczny. Zaznaczy6 

nalety 1 te ilieco blitej kulminac.Ji wzniesienia stwierdsono rcSw

nież obecnoś6 tej war,twy. Jednak była ona tu grubama• 1 salegała 

na głębokości ok. 1 m. 

Prace na stanowieku l będą kontynuowane w latach następnych 

z ·uwagi. na ewentualne powiązania osady se słynnym, bog~tym cmen

tarzyskiem w Tumlanaoho ~sytuowanym na przeciwległym kradcu jes. 

Tumladakiego /odległoś6 ok. 2-2.5 km/ 1 datowanym na VI, VII w.n.e 
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BJDKOWIOE, pow. Wrocław 

Badania prowadziła mgr Halina Goeławaka 

przy współudziale mgr Elżbiety NoworytJ · . 

i mgr Krystyny Rakowskiej pod ki erownic

twem naukowym doc.dr Wandy Sarnowekiej. 

linansowało Muzeum Archeologiczne we 

Wrocławlu. Trzeci sezon badań. Grodzisko 

wczeeno,redniowieczne. 

Wytyczono wykop dł.50 m. szer.2,5 m o kierunku WE • . Badania 

wykazały dwudzłonową budowę grodziska . W trakcie prac odsłonięto 

fragment wału bardzo słabo widocznego z zewnętrz i nie~znanego 

dotychczas. Wał posiadał konstrukcję drewniano-ziemną, po obu 

stronach wzmocniony był dodatkowo kamieniami. Rozsypisko wału 

sięgało 4e5 m eser. We wachodniej czę,ci wykopu obejmującego · 
' teren drugiego członu grodeiska natrafiono na kamienie ' poohodz•-

ce z podwaliny wału podkowiastego, ograniczającego teren obiektu 

od atrony .wechodniej. Materiały wydobyte podczas ekepl9racji 

składaj• eię a dutej ilo,oi uł~ów naczyó, polepy. przę,lika 

1 trzech nieotre,lonyoh przedmiotów t elaznych. ~etępna · analiza 

materiałów wykazała ich identyczną chronologię ~ odniesieniu do 

obu 'osę,ci grodziska. 
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BIAŁOWIE~. pow. Hajnówka Zakład Polskiego Atlae~ 

Archeologicznego· I~ PAN 

Badania prowadziła mgr Irena Górska. 

linansował IHXM PAN. Pierwszy sezon 

badań. K~han wczesno~redniowieozny i?/ 

W ramach badań nad rekonstrukcją pierwotnych warunków 'ro

dowiska geograficznego i jego związków z osadnictwem, rozpoos~-
. . 

te zostały prace wykopaliskowe na obszarze Puszczy Białowieskiej. 

Czas trwania tegorocznych prac obejmował okres od 5 do 30 sier

pnia. 

Przedmiotem badań był płaski k~han połotony w obrębie Bia

łowieskiego Parku Narodowego w odległo,oi 10 km na północ od Bia

łowiety; w oddziale las~ oznaczonym n~erem 256· Kształtu prawie 

kolistego, usypany z piaszczystej ziemi bes ~ycia kamieni. Jego 

rozmiary wynosiły 18 x ~6 m. wysokoś6 80 cm. 

W roku bie!ącym przebadano 3 6wiartki k~hanu o powierzc~i 

ok. 230m2• Stwierdzono istnienie centra1nej, kolistej czę6ci 

k~hanu , o ~rednicy ok.8 m, ae śladami konstrukcji-og~odzenia. 

Zewnętrzną cz~ś6 ~urhanu stanowi 3 m s"zeróki pas ezaro-ozar~ej 

ziemi otoczony nadto niewielkim zagłębieniem /płytkim rowem/ 

powstałym zapewne poprzez wybieranie ziemi w trakcie sy»ania 

nasypu k~hanowego. 

Archeologicznym materiałym zabytkowym są jedynie drobne 

fragmenty węgla drzewnego, ślady popiołu oraz wspomniany jut 

wytej ślad drewnianej konstrukoji-ogrodzenial pozwalają one mnie

ma6, te obiekt ten jest pozostałością k~hanu z ąkresu wczesne~~ 

~redniowiecza. Wniosek ten by6 mo! e zostanie potwierd~ony prze• 
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wyniki analiz palinologicznych i chemicznych prób glebowych oraz 

węgla drzewnego. 

Przewidziana jest kontynuacja badań terenowych. 

BISXUPIN, pow. ~in 

Stanowieko 18 

Pańatwowe Muzeum Archeo

logiczne w Warszawie. 

Badania prowadził dr Jerzy Głosik 

pod kierownictwem prof.Zdziaława 

Rajewekiego. linansowało PMA w War

ezawie. Osady wczesno~redniowieozne 

/Vl-V.II-VIII w,-XIII w./.alady osad

nictwa z neolitu i przełomu epoki 

brązu i telaza. 

Tegoroczne prace wykopaliskowe objęły wła,ciwę kulminao~ę 

ata. 18-ego, rosciągającego się na· rozległej auchej kępie, po

łotonej · w~ród podmokłych łąk torfiastych, w przybliteniu 450 m 

od półwyspu. 

W latach poprzednich odkryto w rótnyoh partiach tego stano- _ 

wieka pozostałości osadnictwa neolitycznego, z wczesnej epoki 

brązu, głównie kultury iwieńakiej oraz kultury łutyoklej z prze

łomu epoki brązu i telaza. Najlicznej udokumentowane jest na tym 

terenie niejednolite pod względem ohrcnolo61cznym osadnictwo s 

wczesnego ~redniowiecza. 

Przekopano 400 m2 powierzchni ziemi, odkrywając 9 obiektów 

osadniczych, w tym jedną jamę kultury łutyckiej z przełomu epoki 

brązu 1 telaza. Pozoatałe zespo~y osadnicze stanowią trzy jamy · 

o charakterze produkcyjnym, w tym dwie wędzarnie ze wspólnym pa-



leniskiem do "podsuszania" ryb z VII wieku.. Poza tym dziegoiar

nię, o przekroju. górą lejkowatym, dołem cylindrycznym, w której 

pędzono dziegie6 z kory brzozowej. sposobem su.ohe j destylacji 

/VII/VIII wiek; /. Y pó,niejszym okresie, mniej więcej na prze

łomie IIII i IX wieku., górną .Partię tej dziegoiarni, wykorzysta

no na miejsce przechowywania zbo~a. wykładając jej ~ciany korą 

dębową. 

Dalsze trzy jamy-spichrze, wykopane w ziemi do głębokości 

1, 80 m. służyły głównie do przechowywania mięsa i innych pr.odu..k:

tów. Ceramika ręcznej roboty datuje je na koniec VI i VII wiek. 

Następną pozycję etanowi półziemlanka o zarysie owalnym dłu

gim na 3,5 m i profilu. prostokątnym, zagłębiona do 0,35 m, dato

wana na VIII wiek. 

Na u.wagę zasługuje palenisko otwarte zbudowane ze specja~ie 

ciosanych kamieni pochodzenia miejscowego, wykładane warstwami 

potłuczonej ceramiki, równiet z VIII wieku.. 

Zróżnicowanie pod względem chronologicznym obiektów wczes

nośredniowiecznych na stanowisku. 18-tym, związanie z poszczegól

nymi fazami osadniczymi, począwszy od końca VI wieku., po wiek 

XIII, znajduje pełne odbicie w materiale zabytkowym, ~aszcza . . 
ceramicznym. Prymityane garnki ręcznej roboty, z VI-VI~ wieku., 

stanowią największy procent tej ceramiki. Do pójniejszy~h faz o-
·' 

eadniczych zaliczają się mniej liczne obiekty z ceramikął górą 

obtaczaną bądj całkowicie toczoną na kole garncarskim, znane 

głównie z poprzednich wykopalisk. Odsłonięte obiekty naletą do · 

wczesnośredniowiecznego zespołu. osadniczego z VI-XIII wieku., _jak 

tego dowiodły wieloletnie badania. 

Do bardziej interesujących znalezisk nale~ą ostroga telazna 

z końcami zagiętymi do środka / z VI II w./, haczyk ~elazny z 



otworkieJJ na gr~&by drllt do zawieseania ryb podozaa wędsenia 

/VII w./, szydła ko,oiane i "prukłllWaoze" wykonane • rog11 je

lenia /VII-VIII w./, amu.l.ety z kłdw dzika orae eeetaw przę,ltkdw 

glinianych. 

BŁOTRIO.l, pow. XołobrB·eg 

St~owiako 1. 

Muzellm Pomorea arodkowego 

w XosBalinie 

· Oddział Aroheologic&DJ 

Badania prowadeił mgr Ignaoy Skrzypek 

• seapołem praoownikdw naukowych Działu 

Archeologicznego. Pinanaował WIZ w Xosea

linie. Pierwesy seson badaó. Osada wczee

no,redniowieozna /IX-XI w/. 

Badania przeprowadzone.w dw6ch etapach miały charakter ra- , 

towniosy. Stanowieko polotone jest w odległo,oi l km na południo

wy zaohdd ·od wsi Błotnica na terenie twirowni zniszozon~j w ok. 

75 ~. 

Badaniami ratow.niozjmi objęto najbardzie~ z~groto~, wybie

ranie• pia~ku, cz,d6 atanowiska /p6Łnocńą i poł~&dniowo-wechodnię/. 

Ba odsłoniętej spychaczem powiersc~i pia,nioy oraz profilach od• 

kryto og6łem 8 paleniek, kt6re wystuowały na r6śnej głębokodoił 

pod waratwą humusu. Y rzllcie poeiomym posiadały kształt w prsy-
' 

blUeniu owalny_ o wymiarach, w granicach od BO x 120em ~ mięt- ._ 

eso,oi dochodtęoej do 75 om. Wypełniska ich stanowiła czarna sie

mia 11: grudkami polepy, węglami drzewnymi, ko~6mi zwiersęcyai, 
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kamieniami polnymi noszącymi ~lady ognia oraz licznymi fraB~enta

mi ceramiki. 

Fr~gmenty ceramiki pochodzą z naczyń ręcznie lepionych, gó

rą i całkowicie obtaczanych, o profilach: esowatym, · baniaetym i 

dwueto żkowatym. Dna naczyń w kilku wypadkach zachowały ślady zna-. ' 

ków garncarekich i ślady osi koła garncarskiego. Wątki zdobnicze 

wye,ępują najczęścieJ w postaci dookolnych linn falistych, tłob

ków dookolnych d. ornamentów stempelkowych. Ogółem z palenisk ze

brano około 570 fragmentów naczyń. Z zabytków specjalnych ~a uwa

gę zasługuje n~ż żelazny z' kolcem do rękojeści o całkowitej dłu• 

go~ci 16 cm, znaleziony w wypełnisku paleniska. 

W trakcie równoczesnej penetracji terenu z.ebrano luzem ok. 

'00 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej o formach 1 orna

mentyce podobnych do opisanej wyżej. 

Badania rozpoznawcze żwirowni potwierdziły istnienie w tym 

mieJscu, w okresie w9zesnośredniowiecznym, osady o dosy6 dntym 

zasięgu przestrzennym. WystępuJąca ceramika wskazuje na ciągłoś6 

osadniczą, której ramy chronologiczne w przybliżeniu można okreś

lió na IX-XI wiek. 

Ze względu na prawie całkowite zniszczenie najis totniejszej . . 
r·~ ści żwirowni /osady/, . prace wykopaliskowe na tym terenie nie 

będą w przyezło~oi prowadzone, lecz ograniczą się jedynie do ści

słego nadzoru archeologicznego~ 



BNilf, pow. Srem Katedra Archeologii Pradzie

'jowej i Wc~esno~redniowiecs-

nej U.AM 

Badania prowa4ził prof.dr Jan ~k przy 

współpracy ~gr Jerzego Jogela i Anny Pa

łubickiej. linansował Uniwersytet im. A. 

Mickiewicza w Poznaniu oraz WKZ w Pozna-

. niu. Osmy sezon badań. Osada /IV ~k.ep.br. 

-ok .. BaU.D/ł grodzisko pier~cieniowate z · 

podgrodziem /X/XI w.- poł.XIII wll gro

dzisko stotkowate /XIII/XIV w./. 

W roku sprawozdawczym prace wykopaliskowe prowadzono .na te~ 

renie podgrodzia /sta.2b, ar 34-38. ów.B,O/, przebadano tilka 

wozeeno,redniowiecznych warstw osadniczych, z jamami i pozosta

ło,ciami paleniska, które mot~ datowa6 na XI-XIII w. Ponitej 

warstw wczesno,redniowiecznyoh zanotowano dwie warstwy związane 

• egzystencję osady ludno,ci kultury łutyckiej, pocho~zęce s IT 

okr.ep.br. - okr . Hall.D. Znaczny, zespół "łut,yckioh• warstw wy

etępił w innej czę,ci tego etanowiska /stan. 2~. ar 61. 6w.A/, 

ponitej wyeksplorowanych w ub. roku nawarstwied wczeeno,rednio

wiecznych. W obrębie warstw "łutyckich" odkryto posostało,ci 

chat w towarzystwie zabytków ruchomych. 

Badania skoncentrowano w północnej czę,ci półwyspu, na i 

wokół grodziska statkowatego /stan.1/. Ba grodzisku etołkowat,ra 
1 . 

/wykop 26, od.C, O • D/ przebadano do kodca jeco pł~.-zach. · 
. . . 

6wiutkt• kontynuując roboty s poprzedniego eesonu. Stwierdzono.,.· . . . 

te grodzisko powstało w 2 poł.XIII w. w dwóch etapach, prawdopo-



dobnie po upadku grodu pier•oieniowatego. Y kaide3 s fas na 
l 

asosroie naerpu cna34owała eit prawdopodobnie budowla obronna. 

Y młodue3 fallie wap6łwratępowała • ni• duła chata o. 1olidne3 

konatrQko3i, slokalisowana w pol6wie sboosa naarpu. Ohata ta; 

a podłogę, paleniakiea i oat~reaa :D•ieriiami łarnoWJllli we1m4tra, 

W.egła całkowitemu spaleniu. 

Ba prcedpolu groddaka atołkowatego /wrkop 29, 29a, 29'b/, 

przr. brzegu 3es1ora występiły dobrze zachowane ' konatruko3• 41' .... 

niane, ~ielópoaiomowe, które należy interpretow~ 3a~o wao~nienie 

po4m,okłego gruntu. Umocnienia te, datowane na XI-XIII w., więaa6 

trzeba chronologicznie 1 funko3o.nalnie a grodaiakiem. piedoienio

watym /etan. 2a/. 

U nasady półwyspu /wykop 28, odo.A-R/ odkryto kilka warstw 

kulturowych o charakterze oaadniosr•• datowanych na XI,XII/XII~, · 

XIV w. Pozoetałości osadniosa koncentrowały aię w poblitu dsi

aiej ezego cmentarza katolickiego. 

Prace wykopaliskowe zostały zako.liozone. 

BOGDARY, pow. Braniewo 
' 

Wojewódzki Xonaerwator 

Zabytków w Olaatynie 

Ba~ania prowadz.u mgr lfomuald Odoj prsy 

współudziale mgr Staniaława Tomassewakiego 
. . . 
i mgr Romy Łomnickie3• Pinansował WIZ w Ol-

sztynie. Czwarty aeson bada.li. Grodzisko 

wczesnośredniowieczne /VII-IX w./. 

Tegorocsne badania były kontynuację prao archeol~gicsnyoh 



podjętych w ramach harcerskiej "Operacji 1001 - Prombork". We~y

stkie prace fizyczne i więks~o46 dokumentacyjnych wykonywali har

oerze w czyni~ społecznym podczas pobytu na obozie harcerakim w 

poblitu Promborka. 

Grodzisko lety na etrom,m br~egu rzeki Baudy i obwiedzione 

jest trzema liniami wałów i euchfch fce. Trzeci, zewnętr~ny wał 

jest w dutej mierze zniszc~ony, dwa pozostałe zachowane do wyso

ko,oi 6 m od strony wewnętr~nej i 12 m od strony foe • 

. Grodzisko występuje w jródłach pis~yoh pod rokiem 1278; ·ja

ko siedziba - rezydencja obronna prepozyta katedry we Prombork~. 

Badania poprzednich sezonów i w r.b. wyka~ały, te grodzisko pow

stało we wczesnym 4redniowieozu /VII-IX wiek/~a ;:razie nie natra

fiono na warstwy wozesno4redniowieozne, jed~ie znalezioBo dut4 

iloś6 ceramiki wozesno4redniowiec~nej na wtórnym złotu w warstwie 

•redniowieoznej. 

Prao~ prowadzono na wykopach nr IV, VIII,!X,X. Stwierd~onoa . 

1/ !e 'redniowieczna zabudowa- majdanu Uległa spaleniu, lecz nie 

udało się uchwyoi6 rosplanowania zabudowy, 2/ te fosy przed l 1 

2 wałem zostały zasypane w 4redniowieozu . potwierd~ając r~wnieś 

wozesno,redniowieczne początki grod•iska. 3/ !e wał l zbudowany 

był z bali dębowych o konstrukcji rusztowej. 

Przebadano zagłębienie na majdanie. W wyniku czego okazało 

ei•• te nie była to studnia,leoz naturalne ~agłębienie . 

Po,r6d zabytków ruchomych najliczniej występuje oer~ika. Zna

leziono fragmenty i kilka całych przedmiotów !elaznyoh /notyki, 

gwoj~zie, nity, ogniwka ładouoha/, odkryto kilka osełe • . z pias

kowca, przę4lik 1 grudki aurowego bursztynu. Planowane •• dalsze 

badania wykopaliskowe. 
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BOLBSZCZYN, pow. Turek Zakład Archeolosii Poleki 

8rodkowej IHXK PAB w Łodai 

Badaniami kierował dr !.Pokleweki prey 

wepół~dziale mgr mgr,K.Głoska, L.Kajsera, 

. z.wawraono~ek1•3· łinan•ował IHXK PAB. 

CEWarty eeson badawcsy. Oeada otwarta 

datowana na VII-XIII w. 

Tegoroczne badania wykopallekowe miały na celu okre,lenie 

obasaru zajętego prses osadnictwo • IX i pocs.X w. Osółem wyeke-
' 

plorewano obszar o powierzchni ok.375 a 2• W wyniku ,badad etwier-

dzono pozoetało'6 jednej spalonej chaty drewnianej, datowanej 

na podetawie zawartego w niej i analeei~nego wo~dł niej mater~a

łu zabytkowego /wyłącznie ceramika/ na IX pocs.X w. W odległo,ci 

ok. 4 m od chaty odkryto, podobnie jak w roku ~biegłya, 'lady 

dawnej orki, by6 mote równiet z IX pocs.X w. 

Badania wykopalfskowe 1 powierzchniowe ponoliły okreU16 

dokładnie obszar zajęty przez osadnictwo IX i poca. X w. Ogra

nicza się on .do podstawowęj partii wyspy i zajmuje ok. ~ 6 ha. 

Rozlokowanie szcZ4tkdw zabudOWf poEWala okre,li6 na 5 .do 6 lica

bę dymdw występujących prawie jednocse,nie i poeiadająoych w 

bezpo,rednim sąsiedztwie pola uprawne. Poniewał korayetinie ~ 

innych terenów uprawnych t IX i na po es. X w. nie było ao'łli!e, 

motna więc przyją6, te jednem~ dymowi odpÓwiadał 1 ha pola u

prawnego. W ciąsu XI w. ~ytuacja zmien~a eię. obszar uprawy ~o

więkssa eię . prsypusaczalnie w zwiąsku • wyechnitc~ .. dotychcaa

eowego koryta raecanego i przeniesieniem eię głdwnego nurtu o · 

kilka kilometrów w kierunku ~schoanim. 
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Następną kampanię wykopaliskową zamierza się po6więoi6 na 

ORtateozne przebadanie grodziska pier~oieniowatego znajd~jąoego 

ei. około 600 m od badanej osady i na okre~lenie relacji ·tegot 

a badaną wsią. z systemem starorzeosy Warty i 'z .grodem kaszte

ladakim w 8pio1mierz~ nad Wartą • 

. BRUSZCZEWO • . pow. X:o~oian M~zeum Archeologiczne 

w Po znani~ 

Badania prowadził dr Stanieław Jasnosz. 

Pinaneowało PWRN w Poznani~ i · Muze~ Archeo-

logiczne w Posnani~. Dr~i sezon badad. 

Grodzisko wozeeno~redniowieczne . 

Prace wykopaliskowe /3.VII - 30.VIII/ były kontyn~cją ba

daó rozpoczętych w rok~ 1963· Miały na cel~ - .poza ~zyakaniea 
l 

danych o rosplanowani~ przestrzennym grodu. jego chronolosii itp. 

- znaczńie szersze aspekty• 
.• 

l/ stwierdzenie wzajemnych zalet~o~ci międsy grodem a rozległą 

osadą /zbadaną w poprzednich latach/. oo pozwol~łoby na rozpa

trzenie zagadnied strukturalno-społecznych i ioh rozwoj~. keztał

t~jąoyoh się prawdopodobnie odmiennie anitel i w o~rodkach cen

tr·alnych tego okres~l 

2/ ~zyskanie materiał~ zabytkowego dla lepsze1o poznania kultury 

materialnej zarówno mieszkańców grod~. jak i ludno~oi osiadłej w 

jego okolicya 

3/ prseprowadzeni e badań mikroregi onu. pozwalających na 'ledse

nie przemian osadniczych i ich związków z ogólni ejszymi przeobra

teniami'historycznymi. 
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Prace l!fkoncentrowano przede wszystkim na samym podgrodziu. 

Załotone pr.omienUcie wykopy umotliwiły etwierdżenie pierwotnych 

·rozmiarów grodu, jego układu prsestrzeńnego oras oh~aktera kon

. strukcji obronnych i mieszkalnych. Ogółem przebadano obszar o · 

p~wierzchni 520 m2 do głęboko~ci 2-3,5 m. . . 

Po wale obronnym - zbudowanym w konstrukcji przekładkowej 

/ziemnodrewnianej/ - w dolnych warstwach zachowały eię zwapnione 

fragmenty dEewna, w górnych - jego zwęglone resztki. ZewnętrzD4 

·stronę wału otaczała ława, ulotona z dutych kamieni. Jej pązosta~ 

ło,oi /luJne kamienie/ letały w fosie obronnej, której gł,boko'6 

i szeroko,6· były rótn~. Srednia szeroko~6 wału wynoeiła 8-9 m u 

podstawy, ·co przy porównaniu ze ~rednicę wnętrza grodu ./ok.30 a/, 

'wiadczy o niezwykle silnym ufortyfikowaniu.;· Po · zewnętrznej stro

nie wału stwierdzono słabo czytelne - ~lady jego poszerzania, 

względnie naprawy. 

Domy mieszkalne i zabudowania gospodarcze mie,ciły się 

wzdłut wewnętrznej strony umocnień, a ich szeroko'6 dochodziła 

do 5-6 m. Srodek grodu nie był zabudowany, nie stwierdzono tam 

wła,ciwej warstwy ku~turowej poza materiałem pochodzęcym ze znisz-
' 

czonych domostw i z górnych, drewnianych reeztek umocnieó. 

Z odsłoniętych czę6oi domów wydobyto niezwykle dutą ilo66 

zabytkc$w - w porównaniu z innymi obiektami tego rodzaju. Doty"czJ' 
. ' 

· to w plerwszym rzędzie ceramiki, reprezentowanej zarówn~ przez 

naczynia· zachowane w cało,oi /25 egz./ jak " i liczne ułamki. Baj

więcej jest naczyń tzw. górę obtaczanych, Z innych przedmiotów 

wymieni6 naletys tarna rotacyjne /3 egz./, osełki kamienne, nołe 

i topory telazne, haczyki do wędek, liczne telazne groty do strzał. 

kabłąk wiadra drewnianego, przt6liki gliniane, szydła i oprawki -
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CZARNA WIELKA, pow. S iemiatycze Pracownia Archeologiczno-Kon

serwatorska PP PKZ .Oddzial w 

Warszawie· 

Badania prowadziła mgr Mari a Pikulińeka 

a udziałem Małgorzaty Slaskiej. ~inanso

wal YKZ w Białymstoku. Trzeci sezon badań. 

Cmentarzysko wczesno~redniowieczne. 

Badan}& prowadzono na· południowym skraju cmentarzyska, w 

miejecu najbardziej nara~onym na zniszczenie. 

Przebadano dwa ary wzdłu~ krawędzi ~wirowni. Łącznie odsło

nięto na tym obszarzet 7 grobów szkieletowych i 4 groby symboli-
l czne w obstawie kamiennej. W skład wyposa~enia grobowego wchodząs · 

kabłączki skroniowe z brązu, kolczyki, pierścionki, paciorki 

szklane. bransoleta, zawieszki, paciorki a~urowe z drucików brą-

' sowych, klamerki, zapinki, .ceramika i przęśliki. 

Ze waględu na zró~nicowanie w typie pochówków i bardzo bo-· 

gate wyposa~enie grobów, a jednocześnie ciągłe nara~enie cmenta

rzyska na zniszczenie przez miejęcową ludnoś6 . celowe byłoby 

kontynuowanie badań na większą skalę. 

CZARNA WIELKA . pow. Siemiatycze 

Stanowieko II 

Konserwator Zabytków Archeo• 

l~gicznyoh w Białymetoku 

Badania prowadziła · mgr Krystyna Chilmon. 

~inaneował WKZ w Białymstoku. Pierwszy se

zon badań. Kurhany wczesno średniowieczne. 
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Badania miały charakter ratowniosya objęto nimi 4 .kurhany" 

zgrupowane w dwóch skupiskach. Xurhany I i II polotone w odleg

łości ok. 300m na płd.wach od _ wei, . na północn,a stoku wysoozys

ny. Xurhany III i IV w odległo,oi ok. 100 m na sachód od siedli• 

ska tejże wsi na północnym krańca wysoczyzny. 
. ' 

Xur han I. Nasyp kurhanu o 'rednicy ok.25 • prsy wysoko,ci 
. . ' 

1,5 m, został uszkodzony pr.zez wybieranie ·kamieni_. Pierwotnie miał 

on kształt soczewkowaty o konstrukcji ziemn~j s nielicznymi luJ• 

no rozmieszczonymi kamieniami, obrzetony rzędem trójwarstwowo 

salegających kamieni. Spalone szczątki kostne występowały w 'rod

kowaj, nienaruszonej czę,oi nasypu w warstwie grubo6oi ok.!O oa 

tuż pod darnią. W nasyp.~• występowa.ły drobne . węgle i po~edynose 

fragmenty ceramiki • naczyń obtaczanych. Xilka fragmentów cera

miki posiada ornament poziomych tłobków. 

Tu~rrpod darnią w południowo-wschodniej osę6oi nasypu snale

siono pierścionek brązowy • taro~w kształcie kWadratu, sdobio

ną dwoma przecinającymi się ze sob~ _tłobkami. W zachodniej csę,oi 

nasypu nieco ponitej pierwotnego humusu odkryto 6lady niewielkie

go paleniska. 

Xurhan II. Wschodnia częś6 nasypu została zniszcsana do po

siomu podstawy. Nasyp kurhanu o 'rednioy ok.13 m prsy wyeoko6ci 

ok.O,SO m zbudowano a 3 warstw kamieni. W kdrhanie znaleziono nie

liczne,spalone ko,ci, węgielki drzewne, fragmenty oeram$ki , na

czyń obtaczanych. 

w centrum kurhanu między I-ę warstwę kamieni a calcem •loka

lizowano grób szkieletowy - wetawkowy, .bes wypoeatenia, ueytuowa-

ny po linii płd.zach-płn.wach., który zniszczył 6rodkowę cz~66 

nasypu. Zmarły pochowany był w pozycji ekurcsonej 1łowę w dół, 

a ręce miał zgięte w .łokciaoh. 

' 
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Kurhan III. Wschodnia ozę~ó nasypu została zniwelowana do 

poziomu jego podstawy. Nasyp kurhanu o ~rednicy ok.13 m~ przy 

wysoko~ci 1.5 m zbudowano z 7 zwarcie ułożonych warstw kamieni. 

Według relacji wła,ciciela gruntu, na którym znajdował się ten 

kurhan, we wschodniej czę~ci nasypu pod kamieniami leżały 3 szkie

lety. usytuowane wzdłuż linii wach-zachód, głowami na zachód. 

Między kamieniami znaleziono drobne węgle, kilkana~cie fragmentów 

ceramiki naczyń obtaczanych, zdobionych niekiedy poziomymi żłob

kami, Nieliczne ułamki przepalonych ko~ci wystąpiły w 2 górnych 

warstwach kamieni, natomiast ~lady paleniska u pode~awy nasypu •• 

Kurhan IV. Nasyp kurhanu owalny o ~rednicy 9x7 m i wysoko'

ci ok.0,50 m, zbudowany był z pojedfńczych kamieni i żwiru. W 

nasypie znaleziono niewielką iJ..ośó fragmentów ceramiki.1 naczyń ob

taczanych. 

We wschodniej części nasypu znaleziono 6 szkieletów. Szkie

lety Nr 1-5 zalegały na poziomie pierwotnej próchnicy. Zarysów 

jam grobowych nie udało się. uetalió. Grób Nr 6 był wstawkawy i 

znajdował się powyżej pierwotnego poziomu gruntu. Zmarłych ukła

dano w pozycji wyprostowanej w kierunku wech.-zaoh, głową na za

chód. Niektóre groby z.awierały wyposażenie. Z prawej strony cza

szki Nr 2 stało małe naczynie gliniane obtaczane na kole. Przy 

· szkielecie Nr 3 znaleziono pierścionek o obwodze zamkniętym wy

konany z taśmy brązowej. Po obu stronach czaszki szkieletu Nr 5 

odkryto po jednej brązowej zausznicy z trzema zwieaję.~ymi druci

kami zakończonymi brązowymi paciorkami. Na żebrach tego szkiele

tu leżały 2 fragmentarycznie zachowane zawieszki bręzowe. 

Kurhany z Czarnej Wielk )ej ze względu na formę grobu, ro

dzaj poohówka i · materiał w nich występujący należy datowaó na 

XI-XII wiek. Kurbany z pochówkami szkieletowymi mogę by6 młodaae 

od kurhanów z pochówkami ciałopalnymi. 
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OZBIABOW, pow. Sokoł6w Podlaeki 

logiosne w Y~rssa~ -

:Badania prowadsiła mgr Barbara Zawadt:lca- . 

Antoeik. J'inansowało PfU w Yareżawie. 

Pierwesy sezon badaó. Cmentarzysko woses

nośredniowieosne. 

Cmentarzysko, t:wane "Tureckie Mogiły", połaśone jest n.a 

płd-wsoh od 'wsi Czekanów, na niewielkim wzniesieniu. Od szeregu 

lat było niezozone przez wła~oicieli, którzy wydobyli kamienie 

1 saorali nieutytek. 
- 2 

Przebadano 200 m powierzchni omentarzyska odsłaniając 12 

grobów. szkieletowych. 

Na ' ~erenie eksplorowanym zachowały się jeszcze, niekomplet

ne wprawdzie, obstawy grobów i bruki kamienne. Obstawy, • foraie 

prostokąta, zbudowane były z dutych kamieni. Bruk wewnętrzny, 

przykrywający szkielety, ~kładał się ll jednej warstwy drobnych 

kamieni. Jeden szkielet wystąpił w jamie grobowej. Orientacja 

grobów, w większości wypadków, sachodnia. Wyrajnie rys~je się 

układ rzędowy. Zmarli chowani byli w tramnaoh, na co w~kazują 

gwotdzt e telazne i fragmenty drewna. Na uwagę zasługuje grób 10, 
... 

w którfm Żnajdowało eięs 1., kabłączków skroniowych z cy~ i bręzll., . . 

' zausznice tzw. malinowate, krzytyk • cyny. 267 paciorków • tół-

tego, brązowego i niebieskiego szkła, guziczek s brązu i fragmen

ty skóry z czółka. Ponadto na cmentarzysku wystą~iłys note, krse

•iwa, prz,~liki, kabłączki skroniowe, paciorki szklane, pier~cion

ki, zawieszka bursztynowa, bransoleta E brąsu oraz fragment1 na~ 

czyń glinianych. 

w oparciu o analogiczny materiał t:abytkowy orat: formf gro-
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b6w • teren~ Podlaeia • . mołna omentarzyeko w Osekanowie 4atowa6 

na XII-XIII wiek. Z ~wasi na eta~• sasro~enie oaentarsyeka oras . 

na interee~jęce resultaty prac, wkazane byłyby dalese badania 

teso obiektu. 

OZILlDł WIBLIAo pow. G6ra Slęeka 

OZBR~. pow. Piaeeosno 

patrs paleolit i neo~it 

Zakład .Archeolosii Wo .. eno,;.• . 

'redniowiecsnej IBKK PAI 

w Waresawie 

~adania prowadsiła mgr Jadwiga RaUh~t. 

prace koneul tował d~ 11. B~oho~oleki.· Pi

naneował Inetytut Rietorii Materialnej 

PAW. Dsiewięty eeson ba~~· O~a~nic~wo . 
l 

wczeeno,redniowieo&ne /VI-VII - XI-XII w/~ 

~6jno,redniowieosne 1 nowotythe. 

Za~ołeniem tegoroosnych prac była lokalisa~ja grodu • osae6w 

Konrada Masowieckieso /la00-1247/. Uwagę swróoono na obronne • na

t~y. wzgórza swane MKeiętę Górę", ._siadujące od północy s XI- · 

XII-wiecznym grodem i pójniejezya, m~owanym,gotyckim samkiea · 

/etan.l/. 

Załołonoa w csę,oi północnej na sbocsu ekarpy /Wykop I/ p6ł

nocno zachodniej /Wykop II/ w miejeoaoh przewidywanego przebiegu 

4omnieaanego wału we wechodniej csę,oi wsnieeienia /Wykop III/ • 

. Jak wykasały obserwacje w tadllJDI • wykop6w nie e·twter4sono osy-
. . 
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' 
mo żnaby identyf1kowa6 a waoon1en1a•1 grodu Xonrada. 

1f odrd~nieniu od ~ykopu .I. pozbawionesó całkowicie nawar

etwie~ woseano6redniowieosnjch /na skutek p6jnie3aayob ni~el•-
, l 

oji ?/w dwóch pesoetałych wykopach atwier4sono 'lady oeadniotwa 

wozeeno6redniowieosnego datowanego na podatawie ułamków oer~iki . 

na VI-VII-XI wiek. Z teso oaaeu ohłonitto w calcu tray Jaę, w ., 

tya dwie • resst)ami palenisk /Wykop II/ oras c•t'6 aachowanego 

budynku o konstrukcJi pdhieaiankowej /Wykop III/. 1f ~espoł~oh 

tych oras w warstwie występowały do66 licanie ulamki nac~ 

ręcznie lepionych i niesnacznie górę obtocEOnycb oraa całkowicie 
. 

staranni• wykonanych na kole. 1f mniejszych ilo6ciaoh anajdowano 

ko6oi swierz,ce oraz inne zabytki repreaento•an• prses ssydło koł• 

oiane i tragaant obrobionego rosu• Bardsiej osytelDJ układ warstw 

oaadnio~ch . etwierdzono w wykopie, ktdrJ załołono po północnej 

stronie sskoł7 przy Rynku /Btan.4/. 

'• 

Pod waratwą nowotytną 1 pdjno6redniowieos~y·sawiera~ąC( 

liczne kawałki brył telaaiatJcb /ruta ~elasna, łułel'/ salegała 

intensywna warstwa wozeano6redńiow1eosna datowana orientacyjnie 

na xt-XII wiek. Z waratwą ~ łęoaę et, sa~sJ o1tereoh ~aa sa

głębiODJOh w oalou 1 wolno stojące palenieko. Opr6c11 lioBDJc.h. 
l 

ułamków naozr' 1 ko6o1 .WierltCJOh analesiono tu, aięd&J innya!;-

fragment tygielka odlewnicsego·~ · ~ileł~(# ··~r~t~~'fk·, 1~1h~.· - ~!.: 
łej warstwy woBeeno,rednioWieosne·j •~Jdowa~ ll~l tcS_ł!f_! __ p~awie 

jałon pi~sek, obnUaję1cJ 11, doAÓ iliacthiw · 'lł . d~ci~owej ·: c·~ę,or- . 
wykopu. z uwagi na moUHro6cS obslirl1ęoia81' ' Aóian wykOpu ·saprtt• 

etano dals11ych badad. 

Przepr.owadzone w 1969 r ..... ohaa W ęta...ą. Ut-- --
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l/ pocaętki osadnictwa na RKei,tej G6rse" ei,gaję VI-VII wieku, 

a bardciej inten•JWDJ jego rosw6j miał miejsce w 2 poł.XI wieku 

/podgrodsie/. 

2/ wobec negat1wneso WJniku poesukiwad gródu Konrada na "lei,tej 

G6r .. •, sr6d 1 tego csaeu, by6 mote, &llajdował eię na wsg6rsu . . 
•aj•~ obeo~ie prses ko,oi6ł parafialny i plebani• /Btan.2/. · 

' ' w saai,gu osadnictwa woseeno~redniowieoznego znajdowałJ Bił 

•1emie polotone na p6łnoo~ saoh6d od grodu i eamku /Stan.4/ 

/podgrodde/. 

DŁUGI MOST, pow. Brodnioa Katedra Archeologii Poleki 

i Powesechnej Uniwersytetu 
~ 

im.Kikołaja Kopernika w To-

runiu,· :Muuum w Grudzi4deu 

Badania prowadsili ~gr mgr Andriej Kola 

i Rye~ard Boguwoleki. linansowało PGRN 

w Grętawaoh, pow. Brodnioa. Pierwesy ee

eon badań. Grod1ieko i osada pd6grodowa · 

s wczesnego ~redniowieoza. 

Grodzisko lety w widłach Drwęcy i Branicy, w odleglo'~oi ok •. 

1,5 km od Swieoia n/Drwęoę 1 4 km od Brodnicy. Jest ono dwuczłono

we i ma rozległe pddgrodsie. Celem badaó było okre4lenie chrono

logii 1 funkcji obiektu .• Y . zwiąsltu 1 tym wy tyceono po jed121m W'f

kopie /o rozmiarach 5x5 m/ na katdym • ozłon6w grod1ieka oras. 

ciąg 12 wykopów /o rozmiarach 4,5x4,5 m/ na podgrodsiu. 
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We wszystkich wykopach wczesno~redniowieczna waratwa kultu

rowa wnajdowała ei• na głęboko~ci około 40 cm, a jej miętezo~6 

wahała eię w granicach od 10 do 30 cm. Zawierała ona fragmenty 

ceramiki wczesno~rednicwie czne j, które ogólnie motn.a da towa6 na· 

IX-XIII wiek. · 

Na podgrodziu stwierdzono ponadto 8 jam, które sal.egał;r tut 

pod 40-50 cm warstwę humusową. W rzucie poEiomym miały kształt 

w przybliteniu owalny, o wymiarach wahających eię w granicach od 

40x40 cm do 110 x160 cm i miętezości dochodzącej do 80 cm. ~ypeł• 

nisko jam stanowiła czarna ziemia z grudkami polepy, węgli drzew

nych, kości zwierzęcych, przepalonycH tamieni i licznymi fragmen

tami ceramiki, niekiedy wtórnie przepalonej. Najprawdopodobniej 

odkryte jamy były pozostałościami po paleniskach. Na specjalną 

uwagę zasługuje jedna z nich na stanowieku 2, · o rozmiarach 3,2~ 

X 2,10 mt będąca resztką budowli pó~ziemlankowej. Zachowana mięt

szo~6 wypełniska wynosiła tu 125 cm. W obrębie półziemianki od

kryto palenisko. 

Ze względu na poe~ujące niszczenie obiektu, szczególnie 

wałów grodziska, projektowane są dalsze ~race ratownicze w la

tach następnych. 

DOBROPOLE, pow. Xamied Pom. ~uzeum Pomorza Zachodniego 

w Szczecinie 

Badania prowadził mgr Władysław GarcsJliski. 

li n , s owało Muzeum Pomorza Zachodniego w 

S~czecinie. Piąty sezon badad. Osada wczes

snośredniowieczna. 
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Prace przeprowadzono we wschodniej cz,~ci osady, przy daw

nym trakcie, zakładaj,o wykop 1/2 ara. Natrafiono na 7 palenisk 

przeważnie owalnych, nieckowato zagłębionych w oalo~, z zawartej

cię spalenizny, przepalonych kamieni i ~łamków ceramiki z okresu 

wpływów rzymskich. Y górnej warstwie zniszczonej inteneywnę or

k4 natrafiono na ~lamki naczyó wczeeno~redniowieoznych z XI-XII -w. 

Równolegle do prac na osadzie przeprowadzono badania na re

liktowych polach ~prawnych w postaci zagonów, znajd~jąoych si~ w 

najblitesej okolicy. Przebadano eze~ó. polotonych w rólnych p~

ktaoh, · zakładająo rowy eondatowe 1x22 m do 1x33 m, w zależno,oi • 

od ezeroko~oi zagonów, etarając się ~chwyoió wierzchołki w skraj- · 

nyoh · p~ktach rowów. W ten sposób ~zyskano przekrój dwóch połówek 

i jedneso całego zagonu w ozę~oi centralnej. Zagony nie1 różniły : 

ei, pod względem konstr~oji od dotychczas znanych w tym rejonie. 

Ba ich zawarto~ó składała się szara piaszczysta ziemia. Br~zda 

powstała na ek~tek ~sypywania zagon~ sięgającego szczytem 30-4Q om 

od calca. 

Podobnie jak stanowieko 9a, w wi,kszo~oi rowów sondażowych 

stwierdzono w warstwie caleowej ~lady warstwy pozostawionej przez 

wodę podskórną, zalegającą na głęb?ko~o1 60 dmo a nawet 120 cm 

poniżej stopy zagon~. Ba powierzchni zagonów nie stwierdzono ~la

dów orki, Jak to miało miejsce na stanowieku 9a. Rowy eondatQwt 

nie doetarozyłJ także r~chomego materiał~ zabytkowego w oparci~ 

o który możnaby ~talió czas użytkowania zagonów. Ustalenie ióh · 

chronologii wymaga zaangażowania grona specjalistów * innych 

dziedzin wiedzy. 
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DOBI8SZEWICE, pow. Mogilno 

Stanowieko l 

DOBIESZEWICE, pow. Mogilno 

Piaekownia 

DROHICZYN 

Stan. "Kozaróv1ka" 

DZIEDZICE, pow. Myślibórz 

Stanowieko 4 

patrz okres wpływów rzymskich · 

patrz neolit 

patrz okres halsztacki 

Muzeum Pomorza Zacbodniego 

w Szczecinie 

Badania prowadził mgr Antoni Porzezińeki . 

Finansowało Muzeum Pomorza Zachodniego i· 

WKZ w Szczecinie. Drugi sezon badaó. Osa

da wczesnośredniow~eczna z VI-VII w. 

Przebadano łącznie powierzchnię 45 arów, na której odkryto 

i wy~keplorowano 50 obiektów stanowiących półziemianki, jamy pd

paako~e i paleniska. Wyżej wymienione obiekty nie tworzyły zwar

tego :zes połu osadniczego, występując w do·śó znacznym rozrzucie 

pn. e st.r zennym. Pracsui badawczymi objęto najwyte"j_ położoną częśó 

kulmjnacji płaskowyżu wcinającego się w pa:J bagien i łąk, gdzie 

wystąpiło stosunkowo największe skupisko obiektów. Uchwycony zo

stał ogólny zasięg osady zajmującej obszar około 2'0 x 130 m. W 

pobliżu półziemianek wystąpiły palenieka. 
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Inwentars ruchomy etanowił materiał ceramiczny lepiony wy

łącznie ręcznie, nawiązujący do form najetaresej ceramiki . eło

wiańekiej. Oprócs ceramiki uzyskano doś6 znaczną ilo~6 fragmentów 

pratnio glinianych i osełek kamiennych. W obrębie dwóch jam od

padkowych wystąpiły niewielkie bryłki tutla śelaznego. Zabytki 

telazne na omawianej osadzie reprezentowane eą przez note i ha

csyk do wędki. Znaleziono ponadto kilka przę~lików glinianych i 

kamiennych. 

Materiał ceramiczny • omawianej osady nawiązuje do doś6 

licznych analogii • terenu Ziemi Lubuskiej /Borowy Młyn, Osieca

na, st.1/. Pod względem formalno~typologicznym ceramika etanowi 

do~6 zwarty zespół, który datowa6 motemy na VI-VII wiek n.e. 

Prace badawcze kontynuowane będę w roku przyesłym. 

PRANKNOWO, pow. Biskupiec Instytut Historii Kultury 

Materialnej PAN 

Badania prowadziła dr Łucja Okulioz. 

linansował Instytut Historii Kultury 

Materialnej PAN. Pierws~ sezon badań. 

Osada wczesnośredniowieosna /YII-IX w.?/. · 

Stanowieko zostało odkryte w czasie penetracji terenowej 

zorganizowanej wiosnę br. przez pracowników Zakładu Epoki Meta

li IHKM PAN, mającej na celu weryfikację wzmiankowanych w-litera

turze obiektów archeologicznych w powiecie olsztyńskim i wytrpo

wanie ich do systematycznych badań. Znajduje się ono przy drodze 

prowadzącej z Pranknowa do Modli~, w odległości około 400 m od 

ostatnich zabudowań wsi, na terenie gromadzkiej piaskownicy. 
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~iejsce to oddawna było niszczone, stanowięc jedyne ~ródło pia

sk~ wybieranego na potrzeby wsi. Przej~ciowo, w~kresie powojen

nym , chowano t11 padlinę, a do chwili obecnej. zwozi się t11 ~mie

ci i odpadki s całej okolicy. W momencie podjęci~ badań wybT~

ne było j11t około 2/3 wzgórz~, pozostała ozę~6 jest silnie ~nisz• 

czona p~zez doły po wybranym •piaskll i wkopy z padłymi zwierztta

mi. Ponadto przez ~rodek wzniesienia biegnie szeroki rów, przy

pllszczalnie pozoetało~6 okop11 wojskowego. 

Badania wykopaliskowe miały charakter ratownicsy. W ic.h wy

niku 11zys~ano ~lady siedmill, czę~ciowo zniszczonych obiektów 

mieszkalnych w postaci zarysów przebiegll ich ~cian, palenisk 1 

wziemnych czę~ci ich konstrllkoji. Hie były to b11dowle o konstrllk• 

cji słupowęj, by6 mote półziemianki o zrębowej konstrllkcji częś

ci naziempych z wgłębionymi w ziemię piecami i jamami przypie~o

wymi. Wszystkie obiekty mieszkalne były prostokątne, przy czym 

największy z odkrytych posiadał wymiary 3 m x 3.6 m, najmniejszy 

2m x 2,6 m. Najczę~ciej w połlldniowo-zachodnim riarotniku ·b~dow

li znajdował się piec • wlotem od strony północnej l11b północno

wschodniej. Były to okręgłe w planie lub prostokątne z zaokrąglo• 

nymi narotnikami obiekty o średnicy od 1,5 do 2m, ~b11~wane z 

kamieni wylepionych gr11bę warstwą silnie prsspalonej polepy. 

Przyp11szczalnie posiadały kopulastą oblldowę z polepy, na oo zda- . 

ją się wskazywa6 zachowane do wysoko~ci 25-15 cm ścianki boczne ' 

oraz ślady okołkowania. 

Inny typ obiektów odkrytych w czasie tegorocznych badań to 

dllte, okrągłe w zarysie jamy zasobowe o przeciętnej średnicy 

1.6 m i głębokości 1 m. Wypełniska ich stanowiła ciemno-brunatna 

ziemia z 11łamkami kości zwierzęcych 1 ceramiką. 
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Konetr~cja obronna osady nte została jeszcze rozpoznana. 

Jedynie topografia wzgórza wskaz~je, te było to miejsce nat~al

nie obronne, otoczone ze wszystkich stron szeroką, zabagnioną 

dolinę, dzi' os~ezoną, stanowiąc wydzieloną jednostkę wysoczyz

nową. Od zaohod~ i północy wzgórze obiega rów melioracyjny p~ez

czony w miejsc~ nat~alnego ciek~ wodnego. Od wschod~ 1 poł~dnia 

zaznacza się wyrajne · obnitenie teren~ przechodzące w szeroką do

linę łąkową. Nat~alna obronno'6 wzgórza uzasadniała lokalizację 

osady, która mośe by6 identyfikowana ze wspomnianą w dokumencie 

lokacyjnym /Codex diplomaticus Yarmiensis II/ pruską jednostkę • 

osadniczą. Według tego dokumentu w 1346 r. powstaje na prawie 

ohełmióskim wie' posiadająca dwie nazwy - niemiecką Prankena~ 

i pruską - V~a~en. Ta ostatnia nazwa po pewnym czas~e zanika 

/M.Pollak6wna, 1953, s.32/, natomiast w tradycji miejsc~wej do 

lat trzydziestych zachowała się nazwa okolicy na południo~y-za

chód od dzisiejszej wsi Franknowo - Bomlack /Bomławki/, obejmu-

. jąca takte miejsce odkryte~ obecnie osady /Leyding, 1959, s.300/. 

Z punktu widzenia problematyki badawczej pruskiego osadnic

twa wczeano,redniowiecznego odkryta we Franknewie osada, etanowi 

trzeci punkt systematycznie bada~ po Jezio~ku, pow. Gityoko i 

Pasymiu, pow. Szczytno. Z tego tet względu prac~ tu winny by6 

kontynuowane. 

JREDROPOL, pow. Przemyśl patrz neolit 

GRUOZNO, pow. Swiecie patrz ~redniowiecze 



.JADOWNIKI MOKRE, 

pow.Dąbrowa Tarnowska 
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Katedra Archeologii Polski 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 

w Krakowie 

Badania prowadziły dr Maria Cabalska 

i Renata Madyda. linansowało Zrzesze

nie Studentów Polskich. Pierwszy sezon 

badań. Osada otwarta z okresu wczesnego 

średniowiecza /XI i pocz. XII wieku/. 

Stanowieko leży w zakolu rzeki Kisiellny prawobocznego do

pływu Wisły. Jest to nieznaczna wyniosłoś6 ciągnąca się wzdłuż 

rzeki na przestrzeni ok.400 m. Kulminacja wzniesienia znajduj• 

si~ od strony południowej. Łagodny opad terenu, w stronę rzeki 

ku północy, wynosi na całej przestrzeni 4 m. 

Cały ten obszar objęto badaniami powierzchniowymi. Ustalono 

największe nasilenie występowania skorup na kulminacji od .strony 

południowej. Na tym obszarze skoncentrowano badania, wytyczając 

szereg mniejszych wykopów eondatowych i jeden długi na 15 m. 

Pod czarno-brunatną ziemią orną uchwycono poziom ware~y kultu

rowej o różnej miąższości. Zawierała ona duże ilości ceramiki oras 

wyroby żelazne, jak dwa noże, klucz i tłoczek do wyciskania etem~ 

pli, paciorek z łupka wołyńskiego oraz ciężarek ołowiany. War

stwa ta, koloru smoliście czarnego, koncentrowała się w kilku 

większych jamach co ~ożliwiło ustalenie istnienia budowli na

ziemnych chat nieco wgłębionych w ziemię. Na zbadanej przestrze

ni znajdowały się cztery chaty, z których trzy układały się w re

gularny rząd biegnący z południa na północ. Chata czwarta odda-
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lona o ok.lO m w kierunk~ zachodnim etanowiła najprawdopodobniej 

fragment następnego rzędu zabudowań. Przypuszczalne wymiary ohat 

wynosił~ 4 m x 5 m. W chacie przeciętej wykopem 15 metrowym od

słonięto ognisko polotone w 'rodku budynku. 

Materiał archeologiczny znaleziony w chatach składał ei• 

ze skorup o jednolitym charakterze. Pochodziły one z naczyń górą 

obtaczanych wykonanych z gliny dobrze wyrobionej. sohucflanej drob

noziarnistą domieszką. Dwa dna miały odcieki stempli, a dwa inne 

były wkl,ałe. Naczynia o kształtach esowato-baniastych •dobione 

tłobkami, nacięciami i linią falistą. posiadały krótkie kołnierse 

o kraw.dziach etarannie ukształtowanych, z wylewem wywiniętym na 

zewnątrz. Materiał ceramiczny pozwala datowa6 .stanowisko na XI 

wiek i początek w.XII. 

JAXSICE, pow. Inowrocław M~zeum im.Jana Kasprowicza 

Btan.owieko 2 w Inowrocławiu 

Badania prowadził mgr Czesław Sikorski. 

~inaneował WXZ w Łodzi. Dr~i sezon badań. 

Cmentarzysko wczesnośredniowieczne i z , 

epo~i brązu. 

Wykopaliska trwały od 9 czerwca do 20 lipca 1969 r.a miały · 

one charakter ratowniczy i prowadzono je w związku • budową no

wego ko,oioła. . 

Wykop nr Ia Zało~ono go na najnitesej partii stoku ko~ciel

nego wzgórza. Poni~ej intensywnie . czarnej, silnie ehumueowanej 

~aretwy ziemi o miątez~~ci 160 om zalegał piaezozyecy calec. Z 
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wykopu brak materiału zabytkowego. 

Wykop nr II: Zało~ono go w odległości 50 m od prezbiterium 

kościoła. Powyżej gliniastego calca na głębokości 280 cm zalega

ła wars.twa k~ turowa koloru brunatnego, zawierająca ' liczne łlłam

ki ceramiki i kości zwierzęce.Mią~szoś6 warstwy ok. 30 cm. ·iiar

stwę tę na podstawie ceramiki datowano na XII w. 

Na granicy spongu te3 warstwy i calca znaleziono fragmenty 

popielnic kultury łu~yckiej z 5 okresu epoki brązu. Powytej war

stwy wczesnośredniowiecznej nat r afiono na usypiska ziemi po~sta

łe podczas nilrelacji terenu wokół kościoła. 

Wykop nr II!: Wytyczono go w odległości 2 m od murów prez

biterium kościoła. Odkryto 55 grobów szkieletowych, zalegających 

w trzech warstwach. W dwóch górnych warstwach chowane były w 

trumnach. W drugiej warstwie przewa~ały trumny-dłubanki. Wszyst

kie szkielety były skierowane głowami na aach6~, letały na grzbie

tach z rękami złożonymi na piersiach lub miednicy i nogami wypro

stowanymi. Groby trzeciej warstwy były wkopane w ~aleo, ręce mia• 

ły wypros t owanea brak przy nich śladów trumien. Ciekawym grobem 

był g·ób "strzygi"· Był to ezkie~et kobiety z wbitym półkaskiem 

ostrzem w kręgi szyjne. Jedna z dobrze zachowanych trumien nie 

zawierała szkieletu, była wypełniona intensywnie czarną ziemię, 

zawierającą węgle drzewne • .. 

Większośó grobów była bez wyposażenia, znaleziono jedynie 

srebrną monetę, bardzo uszkodzoną, szklany paciorek, dwa medali

ki i relikty pasa. Na głowie jednej z kobiet znajdował się dia

dem, pleciony z brązowego drutu. W tym wykopie odkryto równiet 

trzy groby kultury łużyckiej z 5 okresu epoki brązu, zniszczone 

pochówkami szkieletowymi. 
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JANKOWO, pow. Inowrocław 

IAŁDUS, pow. Chełmno 

patrz okres halsztacki 

Katedra Archeologii Poleki 

i Powszechnej Uniwersytetu 

im.Mikołaja Kopernika w Toru

niu 

Badania prowadzili mgr Wiesła~~ Matuszewska 

i mgr Andrzej Kola. ~inansowało Toruńskie 

Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Grodzisko 

wczesnośredniowieczne• ślady osadnictwa z 

okresu h~lsztackiego i wczesnolateńskiego 

/kultura łutycka/. 

Kontynuowano badania z lat poprzednich. Sę one związane s 

szeroko zakrojonymi pracami-dotyczącymi zagadnienia przedloka- ' 

cyjnego Chełmna, będącego we wczesnym średniowieczu naczelnym 

ośrodkiem osadniczym Ziemi Chełmińskiej. 

Tegoroczne 2 wykopy, o rozmisrach 5 x 5 m, zlokalizowano 

bezpośrednio przy wale grodziska na majdanie, a ~ięc w południo

we3 części obiektu. Znajdowano tu bowiem liczne kamienie i za

prawę wapienną, oo sugerowało możliwoś6 istnienia w tym miejecu 

reliktów wczesnośredniowiecznego budownictwa kamiennego /brak 

na grodzisku śladów późnego średniowiecza/. W czasie eksploracji 

natrafiono na dwie warstwy kulturowe, różne chronologicznie• 

l/ osadniczą wczesnośredniowieczną, wstępnie datowaną _ na X-XII w., 

i 2/ osadniczą kultury łużyckiej z okresu halsztackiego i wczee-
, -

. nolateńskiego. Stwierd_zono przy tym, iż znajdowane na pcwierzchni 
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kamienie i zaprawa zalegają szczególnie w południowej czę~ci wy

kopów do głęboko~ci ok.90 cm i pochodzą z mocno zniszczonej, bli

tej nieokreślonej budowli wczesnośredniowiecznej. Miątszo~6 ware~ 

z okresu wczesno~redniowiecznego dochodzi do ok.1,20 ma z okre-

su halsztackiego i wczesnola~eóskiego do ok.l,9 m. Y spongowej 

czę~ci warstwy "łutyckiej 11 odkryto 4 paleniska z kolUcie u;:oto

nymi kamieniami. Z materiału ruchomego najliczniej reprezentowa

na jest ceramika i ko~ci zwierzęce. Wyroby metalowe znajdowano 

tylko sporadycznie. 

Badania na grodzisku w Kałduale kontynuowane będą w latach 

przyszłych. ..) 

KAMIE~ POMORSKI Muzeum Pomorza Zachodniego 

w Szczecinie 

Badania prowadzili: mgr Ewa Nawroleka · 

i mgr Antoni Porzezióski. Pinansowało 

KTSK w Kamieniu Pomorskim i YKZ w Szcze-

cinie. 

Prace miały charakter ratowniczy. Przeprowadzono je w wyko

pach budowlanach na Starym Mie~cie, załotonych w obrębie dawnego 

wału grodziska i jego bezpośrednim sąsiedztwie. 

Yykop budowlani nr 14 o powierzchni 18 x 12 m usytuowany zo

stał na wale grodziska, o maksyma~nej głębokośoi · ,,5 ·~ Y csę~oi 

północnej wykopu uchwycony został stratygraficzny przekrój wału, 

którego jądro etanowiła ciemno-brązowa - glina. Uchwycono w. ten 
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' _1poa6b prsekr6j centralnej c••'ci wału. Od strony sewn,trsnej 

wału, w oelu uchwycenia jeso saei,su lałotono dodatkowy wykop 

o WJllliarach 7 x 2 Jli. Uohwyocn:ie soe.tało sewn,trsne lico kamienne 

wału. G6rna os,U wału ulesła · supełnej niwelaoj~ w trako_ie ko-

lejnych fas sabudowy miasta. Od etrony wewn,trsnej odkryto kon• . 
•trukcje· drewniane, sabespieosajęce podn6śe wału prsed nadmier-

nym jeco rossuwaniem •i• w pocsętkowym okresie budowy. Sseroko'6 . . 
.Podetawy wału 16 •• najW7tej sach~~· partie wału ei•g~ję d~ 

·li a wysoko,oi. Yykop budowlany nr 15 o WJllliaraoh 18 x 11 m sało-
• l 

łODJ soatał w odlesło,oi 12 m od wykopu nr 14 w kierunku sacho~ 

nta. Makayaalna sł,boko'6 wykopu 4 m. Ba 'cianie p6łnocnej wy-
. •· kopu .uchwycony soetał prsekr6j atratygrafiosny 11 waretw kultu-

rowych. Oaleo wystąpił na sł.boko,ci ,.80 a poniłe~ s~neso po-· 

ziomu_wykopu. Y waretwie V odełoni,to fragaent et,p,y drewnianej . . . 

salesa_j,cej w narołniku chaty o konstrukcji plecionkowej. 'Waretwa 

.ta noei inteneywne 'lady epalenisny /prsepalone bryły sliny, w•

ala/. _Oeraaika aalesaj.ca bespo,rednio pod etłPł poswala datowa6 

3• na konieo XI wieku. Yykopy pod fundamenty budynków nowotytnych 

_eit~ałY "do sł.boko,oi 1 t5 ~ 2,, a ponUej powiersohni, "woinaj.o ei. w W~ltwł s kolioa ni w. Opr6,cs etłP7 drewnianej uąekano . . 

epor• ilo'6 ·ceramiki •. X - ni wieku.-

LUIIIł POJIORSn 

Stanowieko ' 

Pracownia Archeologfcsno-Xon

eerwatoreka PXZ Oddsiał w 

Saosecinie 

Badania prowadsił mgr lugeniues Onotliwt• 

Pinaneował WXZ Sscsecin, Pierwesy eeson 



badań. Osada wczeeno~redniowiec~ 

/XI-XII w/ ,teren:· k:anonii ~redniowieOI• 

nej :l: nowotytnej /kon.XII w.,1 poł.XIIt 

- XVI w:/ • . 

Celem badań było odnal~zienie szczątków najetaresej kanonii, 

ustalenie czasu jej powstania w stosunku do budowy Katedry, neta

lenia czasu zniszczenia. Badaniami objęto plan połotony od weohod• 

niej strony katedry ~amiedskiej. 

Y czasie badad ·ustalono, te w miejscu':tym · znajdowała się o

sada z kodca XI i z XII w. Na ~tropie warstwy wczeeno~redniowieoz

nej zalega~ wyra,nie czytalny poziom związany z budowę XatedrJ 

/ok.1176 r./ zawierający m.in. płaskie odłupki granitowe 1 oer•

mikę z XII i 1 poł.XIII w. W XIII w. po zbudowaniu katedrJ naatę• 

piła niwelacja terenu oraz budowa Kanonii. Uchwycono mur otacza

jący Kanonię. Na warstwie niwelacyjnej między owym murem,& ~ate

drę połotono bruk, do którego utyto małych, etarannie dob~anyoh 

kamieni. 

Stwierdzono, te rozbiórka Kanonii następiła najwdse~niej • 

dr~ie~ połowie :XVI wieku. 

IASZOWO, pow. Milios Zakład · ircbeologii Wielko

polski i Pomorza IHKM PAJ 

Badania prowadziła dr Zofia Kurnatoweka 

.przy współudziale dr Urazuli Dymaczewskiej 

i mgr B.Danielczyk. Pinansował WKZ we·Wro

cławiu. Czwarty sezon badań. Osada przed- .. 
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grodowa i grodzisko wczeenoaredniowieozne 

/druga poł.X w.-XI w./. 

Głównym celem tegorocznych uzupełniających ~adań na grodzi

sku było rozpoznanie umocnień partii południowo zachodniej i za

chodniej, a w szczególności wyjaśnienie formy i funkcji funda

mentów kamiennych związanych z wewnętrzną partią wału, częścio

wo odkrytych w roku ubiegłym. Chodziło przede wszystkim o stwier

dzenie, czy podobne konstrukcje występują też w ~nnyoh partiach 

umocnień. 

W roku bieżącym odsłonięto ponownie fundamenty odkryte w 

roku ubiegłym. Miały one kształt prostokąta o wym~arach 2 m x 

1,9 m i zachowanej wysokości 0,4-0,5 m, składały .się z~-4 warstw 

kamieni polnych nie połączonych spoiwem. Poszukiwania dalszych 

tego typu konstrukcji w południowo zachodniej partii grodu nie 

dały rezultatu. Można zatem przypuezcza6, iż fundamenty kamien

ne, będące by6 może podbudówką pod wieżę obserwacyjną /?/, wy

stąpiły jedynie w północno-zachodniej części stanowiska. 

~odobnie jak w latach ubiegłych natrafiono na war~twy kul

turowe i obiekty z obydwu faz fun~cjonowania ośrodka w Kaszewie 

/z fazy osady przedgrodowej i fazy istnienia grodu/. 

Na stanowieku 3 /osada przygrodowal odsłonięto dalszą częśó 

skupiska żutli zasygnalizowanego w) roku ubiegłym. Skupisko to 

zajmuje łącznie powierzchnię około 25 m2, wystąpiły też w nim 

stosunkowo liczne fragmenty form odlewniczych, dyese, fragmenty 

ceramiki i ko,oi. 

Badania tegoroczne potwierdziły istnienie ośrodka produk• 

cyjnego 8tan.3, a zbadanie jego rozmiarów pależałoby do sad&ó 

. przyszłor,o 'cznych • . 



X1SOCHA, pow. Przasnyez 

Stanowisko 2 
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Zespół do Badań nad Polskim 

Sredniowiec,zem Uniwersytetu 

Warszawskiego i Politecbnikt 

Warszawskiej 

Badania prowadził dr Jerzy Okulicz. 

Finansował WKZ w Warszawie. Drugi sezon 

badań. Cmentarzysto i osada z okresu neo

litu lub brązu i cmentarzysko kurhanowe z 

wczesnego średniowiecza. 

Badania r a townicze prowadzone były na rozległym cmentarzye

ku z kurhanami i innymi konstrukcjami kami ennymi, połotonym na 

północny wschód od wsi. W 1962 r. zbadano tu jeden wczesno~red

niowieczny kurhan ciałopalny z X-XI w. W czasie tegorocznych ba~ 

d ań skupiono się na odcinkach naruszonych przy eksploracji kamil

ni. 

1. W południowo-zachodnim krańcu emantarzyska na arze zba

dano 2 rozebrane kurhany o pro'stokątnej obstawie /E x 5 m/ aapt

wne z "mazowieckimi" grobami wewnątrz /zniszczone groby. z płyt 

i głazów kamiennych/. W jednym z nich znaleziono trzy zgniecionl 

popielnice, dużo przepalonych kości i węgle drzewne. Naczynia 

mo żna datowa6 na przełom XI i XII w. W drugim grobie, w głębo

kim wkopie, natrafiono na rozrzucone ko~ci szkieletu i nowożyt

ną ceramikę. Obok kurhanów odsłonięto jamy osadnicze z pojedyn

czymi ułamkami ceramiki z okresu rzymskiego i neolitycznej kul

tury ceramiki sznurowej. 

2. W centralnej części cmentarzyska zbadano naruszony kurhan . 
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ciałopalny z nasypem ziemnym, pod którym odkryto głęboką na 

1,5 m jam,, w zarysie półpierśoieniową, wypełnioną szarą ziemię 

s węglami drzewnymi i przepalonymi kośómi l~dzkimi. Yśród kości 

znaleziono fragment oeramiki"szn~owej". Przynaletnoś6 neoli

tyczna obiekt~ nie jeet pewna. 

3· Na wschodnim krańo~ omentarzyska zbadano k~han ciałopal

ny kultury ceramiki . ssnurowej. Srednioa jego naeyp~ wynosiła ok. 

14 m, wysoko66 - 1 m. Y środku znajdował się niegłęboki wkop 

rabunkowy. Pod zwartym płaszczem kamiennym odsłonięto pier6oie

niowaty sarya ~tworzony ze śladów spalonej, kolistej "palisady" 

/średnica 5 m/. W centrum znajdował się prostokątny wkop /3 x 

2,6 m, głęboki ok.l,5 m, zorientowany północ-poł~dnie/ z kon

atr~cją drewnianą, wewnątrz której zwęglone bierwiona~ zachowały 

się w północno-wschodnim narotniku. Y popielatej ziemi wypełnis

ka znaleziono dwa zgniecione naozyniaa amforę typową dla gr~py 

rz~oewskiej i naczynie szerokootworowe o esowatym profilu 1 

drobno ohropowaoonym /przecieranym miotełką ?/ brz~śo~. Y komo

rze leżały dwie przepalone kostki, zaś kilka skupisk kości 

"czystych" i zmieszanych ze spalenizną odkryto po wewnętrznej 

.stronie palisady - na· pierwotnej Y,OWierzchni. 

Stanowisko w Kęsosze zawiera więc śladya 1. cmentarzyska i 

osady nieznanej nam blitej gr~py kult~ oerami~· szn~owej se 

schyłk~ neolit~ · lub początków epo~~ bręsu. 2 . unikalnego na Pół

noonym Mazowsz~ omentarzyska kurhanowego z grobami ciałopalnymi 

z X - XI w. 
' Prace w Kęsosze będ4 kontynuowane. 
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KLASZTOREK, pow. Kwidzyń Konserwator Zabytków 

Aroheologicsnyoh w Gdańsku 
i Oddział Gdański PU · 

Badania prowadziła mgr Eltbieta Kuszewska. 

Pinansowałos Prezydium Powiatowej Rady Na-

rodowej w·iwidzynie, WXZ, Muzeum Archeolo

giczne w Gdańsku. Czwarty sezon badań. Osa

da wczesno~redniowieczna /IX-X w./. grodzi

sko ~redniowieczne /XIII-XIV. w./, ko~ąidł 

~redniowieczny /XIII lub XIV wiek/. 

S t a n o w i e k o I - wyspa "zachodnia" 

W bieżącym roku w ramach kontynuacji badaó z roku 1967 na 

grodzisku wczeeno~redniowiecznym z przełomu XIII/XIV w. załoto

nym na osadzie, przypuszczalnie otwartej1 z IX-X w~ ukodozono eks

plorację dwóch sąsiadujących jam 1 i 2, uchwyconych pod wewnt

trznym wałem poprzecznym. Obydwie jamy, o kształcie kolistym w 

rzucie poziomym i ~rednicy 4,20 i ,,50 m, zagłębiały się koncen

trycznie biegnącymi stopniami w glinę. 

W jamie 1 odkryto drewniany czworoboczny zbiornik na wod,/?/ 

o wysoko~ci 2,30 m, szeroko~ci 0,70 do o,eo m, długo~oi 1,30 m, 

wypełniony gliną zielonkawą pozbawioną zabytków. 

Jama 2 stanowiła studnię o kształcie prostokątnym, ~redn. 

110 x 160 cm, cembrowaną drewnęm. Wyeksplorowano ją z przyczyn 

technicznych tylko do głęboko~ci 7.5 m. Zarówno studnię jak i 

"zbiornik" założono przypuszczalnie w IX-X w., a zasypano i zni

welowano w średniowieczu. Warstwa wczesno~edniowie.czna dostarczy• 
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ła ceramiki górą obtaczane3, niezdobionej i zdobionej oraz ko,ci 

zwierzęcych. W nawiązani~ do zespoł~ konstrukcji st~dziennych 

salega warstwa im współczesna, na której w ~redniowiecz~ wznie

siono wewnętrzny, poprzecsny wał. Z wał.~ uchwycono fragment gli- · 

_nianego jądra i rozsypisko kamieni z gruzem ceglanym. 

Waratwa 'redniowieczna zalegająca na majdanie składa się z 

kilk~ poziomów osadniczych, w których występują · 'lady potarów. 

z sabytków ruchomych znaledono "oprócz ceramiki stalowo-szarej 

liosne gwo,dzie telazne i ko~ci zwier~toe. 

S t a n o w i e k o II - półwysep 

Odsłonięto partię przyziemną m~ów ko~cioła 3ednonawowego, 

· wzniesionego przypuszczalnie w końc~ XIII w. l~b na początk~ 

XIV w. Został on zbudowany z głazów kamiennych wiązanych zapra

wą wapienną z domieszką gruz~ ceglanego. lundamanty kościoła zo

stały posadowione płytko w podłotu gliniastym. Z zabytków r~cho

myoh znaleziono nieliczną ceramikę stalowo-szarą. Podziemi nie 

stwierdzono, uchwycono oały"zarye m~ów budowli wraz z narotnymi 

przyporami. 

S t a n o w i s k o I.II - wyspa "wschodnia" 

Osada ·wczesnośredniowieczna z IX-X w. i gród ~redniowieczny 

z 2 poł. XIII 1 XIV w. W okresie sprawozdawczym kontyn~owano ba

dania rozpoczęte w rok~ 1967. Ukońezono eksplorację wykop~ 1 z 
') 

1967 rok~ i przekopano dwa nowe eondata ujm~jące krawędzie wys- . 

py 1 czę~6 jej płaszczyzny. W wynik~ badaó uchwycono warstwę 

· wczesno~redniowieczną oraz fragmenty ~redniowieoznego wału ota

czającego wyspę, z którym wiąte się gr~z polepy . ! cegieł oraz 

luJne twęglone bierwiona. Do materiał~ wczesno,redniowiecznego 

oprdcs o eramiki i ko~ci zwierzęcych naletą prz'ę.Uiki gliniane . 

oraz fragmenty nieokre~lonych przedmiotów telaznyoh• . . 



KLESZEWO, pow. Pułtuek 

Stanowieko 1 

XOPCIE, pow. Węgrów 

KRAKOW, m. 

- ~69 -

patrz okres wpływów rzymstioh 

patrz okres lateński 

Muzeum Archeologiczne w Krako

wie Dział Krakowa Przedl~ka

cyjnego 

Badania prowadzili mgr Teresa Radwańeka, 

mgr Alina Wałowy, mgr Władysław Morawski. 

~inaneowało Muzeum Archeologiczne w Krako

·wie i Konserwator Zabytków Archeologicznych 

m.Krakowa. Osadnictwo miejskie od wczesnego 

~redniowiecza po czasy nowotytne. 

Kraków ~ródmieście. 

Mury ~lo~iańekie, 4-ty sezon badań. 

W wymienionym rejonie przeprowadzono w roku sprawozdawczym 

wykopy wąskoprzestrzenne oraz uzupełniające je archeologiczno

geologiczne otwory wiertnicze. 

Ciąg wykopów usytuowano prostopadle do zewnętrznego lica 

średniowiecznych murów obronnych, między bramą ~loriańeką a ba

sżtą Paeamoników. Odkrywka uchwyciła przestrzeń między murem o

bronnym a foeą.:z&obeerwowano poziom wczeeno§redniow,ieczny z pó•

nej fazy tego okresu oraz - zalegające wyżej warstwy średniowieczne 
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i nowożytne. Ponadto uchwyco~o poziom ~redniowieczny związany z 

budową murów obronnych. W odległo~ci 13,60 m od muru fortyfika

cyjneg~ stwi~rdzono wewnętrzną krawędt fosy. Pełny _profil fosy 

uchwycono przy pomocy ciągu wierceń. Yosa posiad~ około 28 m 

szeroko~ci i 8,60 m głęboko,ci. Zaobserwowano eposoby wmocnie

nia krawędzi i dna fosy oraz nawarstwienia związane z jej utyt

kowaniem oraz okresem zasypywania. Przeprowadzono również wfwier

ty badawcze od strony północno-wschodniej, północno-zachodniej 

oraz południowej Barbakanu. •. 

Do ciekawszych wyników sezonu 1969 r. należy• l/ stwierdza~ 

nie, it osadnictwo wczesno~redniowieczne tego rejonu, poprzedza

jące wzniesienie średniowiecznych fortyfikacji przekraczało zna

cznie zasięg .tych fortyfikacji, 2/ uzyskanie pełnego p»ofilu 

średniowiecznej fosy wraz z jej nawarstwieniami. 

Ba omawianym terenie kontrolowano . również wykopy budowlane 

przy brami e Floriańskiej i baszcie Pasamoników. Uzyskane wyniki 

pozostają w zgodzie z rezultatami omówionyoh 'wytej badań. 

Ul.Mikołajska od strony Plant - w wykopach instalacyjnych 

na wysoko~ci zabudowań klasztoru i ko~cioła dominikanek uchwyco-

no relikty murów obronnych. 
.. 

Mały Rynek 5 - sezon 2. W wykopde usytuowaD1m przy odsłonię -

tych w czasie prac budowlanych, ~redniowiecznych przedprożach od

słonięto kamienny portal wej~ciowy~przedprota oraz związany z ni~ 

~redniowieczny poziom utytkowy /bruk/. Stwierdzono równid zale

ganie warstwy wczesno~redniowiecznej z pótnej fazy tego okresu o 

nieznacznej miąższości. 

Przeprowadzono kontrolę wykopów instalacyjnych i budowlanych 

na ul.Seewskiej, na pl.Szczepańskim, na terenie b.klasztoru au

,gustianów na Kazimierzu, Uchwycono nawarstwienie kulturowe, po-
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ziomy ~żytkowe /br~i/ ~redniowieczne i nowotytne .oraz głębokoś-
i • '' ,. • l ~ • ' ~ '.' ' 

ci występowania calca. 

Na ~1. Szewskiej 4, pl. Wiosny L~dów 9 i 10 w wykopach b~

dowlanych zaobserwowano elementy średniowiecznych i nowotytnych 

/XVI, XVII wiek/ dołów chło~ych. Mimo s~gestii na~owych praco

wników technicz~ych nie można datowaó dołów chłonnych wcześniej 

niż ńa okres pełnego średniowiecza. Przemawiają za tym obserwacje 

materiał~ zabytkowego · zarówno z rok~ sprawozdawczego, jak i z lat 

~biegłych. 

Badania przy pomocy wierceń archeologiczno-geologicznych 

Wzorem lat ~biegłych kontyn~owano badania w śródmieści~ Kra~ 

kowa. Wykonano otwory wiertnicze na dziedzińcach domów przy ~i- · 

cach Jana, Floriańskiej, przy Rynku Głównym, ~icach Stradom, Se

bastiana i Bogusławskiego. Uzyskano dane do pierwotnej topografii 

teren~, zasięgów i nasilenia osadnictwa wczesnośredniowiecznego 

Krakowa oraz zalegania warstw średniowiecznych i nowotytnych • 

. Badania na terenie Okoł~ - sezon 13 

·,: bieżącym rok1.1 wykonano wykop wąskoprzestrzenny w ogrodzie 

Muzeum Archeologicznego, ul. Senacka 3, na tyłach oficyn ul. Ka

nonicznej 9 przy średniowiecznym murze obronnym. Odkryto warstwy , 

średniowieczne i wczesnośredniowieczne, te ostatnie o miątszości 

ok. 2,60 m zalegające na krawędzi tzw. terasy średniej. W obrębie 

poziomu wczesnośredniowiecznego uchwycono prawdopodobnie elementy 

nasypu zachodniego odcinka wczesnośredniowiecznego wału obronnego. 

W latach następnych przewiduje się rozszerzenie wykopu. 

ql. Poeelska /narożnik Poselskiej i Grodzkiej 37/ 

W wykopie budowlanym na ulicy zaobserwowano pełny profil na

warstwień k~turowych wraz z zalegającym w jego dolnej par~~ ,o-. . 
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ziomem wczesnośredniowiecznym. 

Wiercenia archeologiczno-geologiczne 

Na terenie Okolu wykonano otwory wiertnicze na dziedzińo&6h 

ul. Kanonicznej oraz na Plantach od strony ul. Waryńskiego. Dos

tarczyły one m.in. dalszych danych do zasięgu osadnictwa wczesno

średniowiecznego terenów nisko połotonyoh oraz do odtworzenia 

pierwotnej topografii tego rejonu. 

Badania poza śródmieściem Krakowa 

Z ważniejszych prac wymienió naletyt 1/ kontrolę wykopów ~

dowlanych przy ul. Krowoderskiej 16 /rejon klasztoru Wizytek, 

zwany już w średniowieczu na Biskupim/. W warstwach ponadcaleo

wych znaleziono tam ceramikę średniowieczną& 2/ kontrOlę wykopów 

instalacyjnych prowadzonych wzdłut ul. Królowej. Jadwigi. Stwier

dzono występowanie ceramiki średniowiecznej i pójniejszej. 

XRAXOW-ZAKRZOWEX Muzewa Archeologiczne w Krakowie 

Dział Krakowa Przedlokacyjnego 

Badania prowadził mgr Wład~sław Morawsk~. 

Finansowało Muzeum Archeologiczne w Kra

kowie. Trzeci sezon badań.-) Cmentarzyako 

wczesnośredniowieczne /XI-XII wiek/. 

Tegoroc'zne badania były kontynuacją prac z lat ubiegłych. 

Powiększyły one bazę materiałową i po~ierdziły w cał~j rozcią

głości sformułowane uprzednio wnioski. 

W roku bieżą~ym wydobyto dalazą częśó materiałów krzemien

nych - środkowopaleolitycznych /?/, epipaleolityoznych, mezoli-
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tyczny oh. Oeramikt nęoli tyoeJUł /sapewne grsebykowo-dołkowę/, 

lateńską. p6,noreym.ekę. Ba uwag, usługuje,: t/w ll1WiełJih4 . 

il~~cil/oeraaika celtyoka, grafitowa . jak i to~;oia n; kole. Praw~ 

dopodobnie niektóre • jam .uda ei, powięsa6 a wyłej wymienionyai. 

kulturami. 

Osada wcze3no~redniowiecana 

Większe~ jam odkrytych w tym roku swięzana jest a · osadni

~twem wczeanośredniowieoznya. Sę one woeeśniejsae od omentarsya

ka /w oo· najmniej 8 wypadkach jamy eę praeoi,te praea groby/. Ja• 

my te bardzo ubogie w materiał, uwierały w pr111ewad .. /olcoło 9()f./ 

ceramikę . 

Cmentarzysko 

w bietącym sezonie odsłonię~o dalsze 23 sroby, łącsnie ek~

plorowano 69 pochówków. Groby występują w układlilie r111ędowym. · 

Z~śrli ułoteni byli na Wlllnak • rękami wyprostowanymi Willdłut ~uło~ 

wia /sporadycznie ręce na biodrach/ w jamach prostokątnych. na 

osi długiej W-E, e głowami skierowanyai agodnie a kanonem ro•- · 

daielnopłciowej orieńtacji. Więkezo'6 smarłych była wypoea~onaa 

kobiety posiadały ozdoby, nacsyniaa mętczyjni - broń, note, na-

. czynia. Dzieci, jak się wydaje, wyposatano zgodnie s ich płoię• 

z odkryó tegorocznych na uwagę sasługujęt 1/ sr6b . wkopany w 

pochówek starszy, 2/ grób B obudową w poetaoi pali pionowo wbi

tych dookoła jamy grobowej, ''grób • elementami obstawy kamien- ; 

nej- 4głazy w rogach jamy grobowej. 4/ cetery groby '• monetaalt 

5/ liczne kolekcje kabłęosków - do 8 siltuk w j·ednya .grobie, 6/ · 
"' trzy srebrne zausznice misternie wykonane i sdobi~ne . sranulacj4• 

' Dotychczas okreflone ramy chronologioans obejmuję połowę Xl 
l 

wiek~ i początek XII wieku. 
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XROMOLIN, p~w. Głogdw 

Lp>, pow• Słupca 

patrz okres lateński 

Muzeua Aroheplogiczne 

w :Poznaniu 

Badania prowadziła mgr Maria Zeylandowa przy 

współudziale mgr mgr Aleksandry Lipińskiej, 

Krystyny Lutowej i Mieczysławy Piaszykowsj. 

linansowało Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. 

Pięty sezon badań. Grodzisko wczesno,rednio-

wieczne. 

Prace na grodzisku w Lądzie prowadzono jut w latach 1960-

1964· Celem ich było zbadanie grodu kasztelańskiego, wzmianko

wanego w jródłach XI-wiecznych oraz ewentualnej zaletno,ci mi,

dzy plemieniem Lendizi, wym,;Lenio.n1m u Geografa Bawarekiego w 

IX wieku, a pozostałościami potętnego grodu w Lądzie • 
• . 

Grodzisko w Lądzie jest grodem nizinnym, zbudowanym na wyd-

Eowym wzniesieniu na prawym br~~eg.11 'Warty·, wśród ·bagnistych łęk. 

Położenie - z riat11ry obronne, wzmacniały potężne wały drewniane 

o konstrllkcji przekładkowej. 

. Odkryto 2 fazy wału. Młodszą·-> z zewnętrznym płaszczem ka

miennym, datowaną ceramikę na XII wiek i starszą, która nie do

etarc&yła dotychczas tadnych elementów datujących. Podnółe wał11 

od strony fosy dodatkowo umocni
1
one było rzęda.mi dużych ka.mierii 1 

. . 
palisadę oraz plecionkami. Szeroka fosa /prawie. z11pełni~ bez za-

bytków/ zamykała zewnętrzną linię obrony. ~nętrze grodziska dzi~

. li się na dwa zasadnicze element} - czę'6 sakralną s dutym ·cmen

tarzyskiem szkieletowym i pozostałościami po jakiej' mon11mental-
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nej b11dow11 /cto.sy kamienne. dekoracyjne płytki ceramiczne/ 1 

czę~6 osadniczą - reprezentowaną przez jamy mieszkalne. których 

zawartoś6 wskazuje na przeciętny rozwój gospodarczy l11dncści za

mieszkującej gród. 

Y rok11 biet4cym. po kilkuletniej przerwie. znów podjęto ba

dania obiektu. X:ontyn11owano praoe na wale. Wykop o dług0śoi 20 a 

/ar 155 i 157/ objął wewnętrzne zakole wału młodszego i zewnętrz~ 

nt. spalone , wału etarszeao. Sserokoś6 całej kon~trukcji wykra-
". ' ~ ' 

o&l wn•cspi, · po,a granice wykop11. Dobrze zachowane belki wyat~

pują od głębokosoi ponad 3 m. Ze względ~w technicznyo~ nie udało 

eię w tym roku wyeksplorowa6 wykopu w ~ałości. 

Załotono tet. ' po raz pierwszy, wykop na podgrodziu. Przeba

dano 2 ary w &ąsiedztwie !osy. Odkryto 1 jam rótnych kształtów i 

wielkości, z czego 2 miały zarysy doś6 regularne, zblitone do 

prostokĄta. Ni e zachowały się tadne ślady konstrllkcji. Zawartoś6 

jam stanowiła duta iloś6 ceramiki i kości zwierzęcych oraz i~e 

zabytki - łytwy kościane,szydła, igły, przęślikit note itp. 

W latach następnych prowadzone będą dalsze szeroko $akro~o

ne badania nad tym jednym z największych grodów Wielkopolski. 

LIPIE,· pow. Swidwin patrz. średniowiecze 

LUBIESZEWO, pow. Gryflee patrz okres wpływów rzymskich 
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• LUBLIK - Stare Miasto Katedra Archeologii .Polski 

Uniwersytetu Marii Curie-Skło

dowskiej w Lublinie 

Badania prowadziła mgr Stanieława Hoozyk. 

Finansowało PWRB w Lubli~ie. Drugi sezon 

badań. Osada wczesnośredniowieczna i mias-

to średniowieczne. 

Badania wykopaliskowe prowadzone od kilku lat na terenie 

Lublina pozwalają stwierdzi6, że osadnictwem wczesnośredniowiecz

nym objęte zostały przede wszystkim wzgórza lessowe w dolinie 

rzek Bystrzycy i Czeohówki, leżące w pobliśu < d;tsiejs•~o Sta

rego Miasta i Zamku. Eksploracja archeologiozna poszczególnych 

części zespołu osadniczego prowadzona była kolejno - w 1967 r. 

na Czwartku, w 1968 r. na Grodzieku-Kirkucie i na Starym Mieście. 

W tegorocznym sezonie kontyn~owano badania na Starym MieŚcie, w 

ośmiu wykopach o łącznej powierzchni 87m2• Wykopy starano eię 

rozlokowaó zgodnie z założeniami badawczymi mającymi na _celu uch

wycenie zasięgu osady wczosnośredn~owieczneJ i określenie jej 

charakteru w poszczególnych okresach. Zniszczenie. starszych na

warstwień przez pó,niejszą eksploatację terenu nie pozwalało prze-
. ' prowadzió obserwacji we wszystkich )aplanow~ych punktach, stąd 

też lepiej zbadano w tej chwili środkowe partie południowo-zaohod

niej części wzgórza, 

Do najstarszego poziomu osadniczego z VII/VIII wie_ktl zali

czamy ltano rozmieszczone domostwa półrdemiankow·e o skąpym inwen

tarzu zabytkowym /ceramika/. Słabo uchwytny, ·jest następnJ etap 

istnienia osady s ~ - XI wieku. W niektórych wykopach na warstwę 

óemowiecz~ nakłada się prawie bezpośrednio - pójniejsz·a z .XII -
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XIII wiek~. Ta ostatnia wiążąca się z L~blinem przedlokacyjnym 

występ~je zasadniczo na terenie całego wzgórza staromiejskiego, 

oeiągająo większą miąższo§6 /do 80 cm/ w jego · ozęści północnej. 

Zrlaczniejszym stopniem naeyąenia zabytkami ruchomymi /cera

mika, przedmioty metalowe, f~agmenty skór, szczątki botaniczne/ 

i większą różnorodnością zabytków nier~chomyoh wyrótniają się 

warstwy zbitej ziemi - "mierzwy" miasta średniowiecznego. Na ·_: 

11wagę zasł~~ję tutaj' zwłasŹcza odkryt,e fragmenty system11 wodo

ciągowo-kanalizaoy jnego ~redniowiecznego Lllblina. Przy 111. .Grodl

kiej 16 odsłonięte zostały · dwa drewniane przewody wodociągowe a 

u wylot11 jednego z nich st11dzienka w kształcie dużej, ok~tej me• 

talową obręczą beczki oraz ściana drewniana, chyba nieco pójniej

azej cembrowanej st~dni. 

W wykopie przy dawnym plac~ Rybnym natrafiono na system k~

nalizacyjny z XVII - XVIII wiek11. Dobry stan zachowania drewna 

pozwala ~ledzi6 skomplikowany tlkład przewodów ściekowych. 

LUBLIN - Zamek M11zeum Okręgowe w L~blinie 

Badania prowadzi~! mgr Zygm~t . Slusarski, •gr Sta

nisława Hoczyk, mgr Waleria K~icka. Pinansował 

WKZ w Lublinie. Dr~i sezon badań. Stanowisko wczes

nośredniowiecżnea ~lady osadnictwa neolitycznego. 

Pracami wykopaliskowymi objęto zachodnią cz'ę~6 dziedzińca 

zamkowego. Wykopy . o wymiarach 2,5 x 5 m dochodzące. do połowy dzie~ 

dzińca, 11syt11owano wzdł~ż osi wschód-zachód, równolegle do siebie 

w dw11 rzędach. Poza tym dla wstępnego rozpoznania ukłddtl nawar

stwień przebadano kilka wykopów w pozostałej części wzgórza. 
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Układ stratygraficz~y na przekopanym odcinku przedstawiał 

się naetępująoo · /od dołu/l 

1/ poziom neolityczny - kultura pucharów lejkowatycha war

atwa ziemi brunatnej z zaciemnieniami, o miątezoś~i 30 om , z ka

wałkami przepalonej polepy i węglamil łączy się z nią workowata 

jama zaeobowa1 

2/ poziom wczeenośredniowieozny etarazy /VII-V~II wiek/a 

ziemia ciemnoszara o miąższości 20 cm. Z obiektów nieruchomych -

palenisko zagłębione półkoliście z dutą ilością węgli i łuski· 

rybiej. Ceramika przeważnie lepiona ręcznie, nieobtaczana. 

Obie te warstwy występują w północno-zachodniej części dzie

dzińca /wykop V/. 

3/ poziom wc'zeenośredniowieczny młodszy /XII-XIII wiek/a 

notowany jeęt we wszystkich wykopach o nienaruszonym układzie na

warstwień. vr poszczególnych punktach wzgórza zamkowego struktura 

warstwy nieco oda1enna1 na dziedzińcu - ziemia czarna, tłusta o 

miątszośoi do 1 m, z dużą ilością ceramiki, kości, fragmentów 

skór, kawałków" drzewa, a z ciekawszych zabytków - ozęśó sprzącz

ki srebrnej i inkrustowany erebrem nożyk żelazny. W war~twie tej 

odsłonięto także dobrze zachowane ~olne partie trzech zrępowych 

budynków mieszkalnych, a przy południowej ekarpi~ wzgórza - reszt

ki przepalonego drzewa i polepę. W części północno-zachodniej od-
., 

kryto niewielkie cmentarzysko ż poc_\}ówkami pojedyńczymi usytuowa-

nymi wschód-zachód, i z grobami zespołowymi. Przy jednym ze szkie

letów leżał grocik telazny. 

4/ z pó~niejezymi okresami chronologicznymi wiąże _ się nawar

etwien~e noszące w·· znacznej mierze ślady zakłóceń spowodowanych 

pó~niejezą eksploatację wzgórza. 
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LUBOMI A, pow. Wodzieław Sląeki Dział Archeologii 

M~zeum G6rno~lęekiego 

w Bytomi~ 

Badania prowadził dr Jerzy Szydłowski. linanso

wało Rybnickie Zjednoczenie Przemysł~ Węglowego. 

Czwarty sezon badań~ Grodzisko wozesno~redni9-

wieczns /VII ~ IX wiek/. 

Bad~~ia koncentrowały się w t~zech punktach stanowiska. Dwa 
' . . ' . ~. . ... 

~y~opy zlokalizo~ane były w ce~t~alnej części grod~, po stronte 

pc;>ł~dniowo~wsc~odniej i w zachodl;liej, ~ jeden w o.b~ałowani~ ekrzy

dło~ym p~zy bramie wschodniej. 

W dw~ch pierwszych wykopach natrafiono na ślady zab~dowy 

mieszkalnej, w tym spalonej chaty ze zwęgloną podłogę drewnianą, 

na której znajdowały się dość liczne ziarna zbótl < oraz zab~dowy 

gospodarczej w typie ziemianek i palenisk rótnego rodzaj~. W oby• 
' 

dwu wypadkach powtarzały efę mocne ślady potaru 1 destrukcji ob

wałowa~ia tej części grod~ • . 
Wykop w obrębie obwałowania skrzydłowego przy bramie wschod-

niej wykazał prawie zupełny brak śladów zabudowy, z wyjątkie~ 

trzech jam ·o mocno przepalonym wypełniek~. a ponadto wyratne śla• 

dy potar~ i destr~kcji tej części fortyfikacji. 

Uzyskany materiał k~lt~owy stanowiła w g~ównej masie· bardzo 

zrótnioowana ceramika, w tym nawet pojedyńcze skor~py toczonej ce

ramiki siwej, przedmioty telazne przewatne t~e l~~ tylko fragmen-
• ... ... łł • ·~ 

tary.cznie zachowane, t~tel ~elazny. Spośród innych z.naleziek na 
. .. - . 

uwagę zasł~~ją cztery posrebrzane za~eznice morawekiego typu, ro• 
. \. .. · - ' .. 

tacyjne kainienie ~arnowe, zwęglone zbote, kości zwier11ęce ~ .. ~~~_' 

Wzmiankowany materiał kll t~owy potwierdza w pełni dotychczas wy- · 
~ : t' • • t • • 
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pracowaną chronologię stanowiska, zamykającą się w dwóch tazaoh 

czasowycha 

1. oo najmniej od połowy VII do schyłku lub przełomu 

VIII/U wieku, 

2. _ od przełomu VIII/IX do drugiej połowy IX wieku. 

Badania kontynuowane będą w roku przyszłym i obejmą nieroz

poznane dotychczas odoinki stanowiska, jak przedgrodzie i północ

no-weohodni wał skrzydłowy. 

LUBSXO - powiat 

~OGILNO - miasto 

woj. bydgoskie 

patrz badania penetracyjne 

Muzeum im. Janą Kasprowicza 

w Inowrocławiu 

Badania prowadził mar Czesław Sikorski. Finanse-.. 
wało Mogileńskie Towarzystwo Kultury. Pierwszy 

s'ezon badań. Grobla wczesnośredniowieczntu ~lad 

_warsztatu garncarskiego /ĄIV-XVI wi.ek/. 

S t a n o w .. i s k o 1 

Na placu Wolności w Mogilnie ~wykopie pod kolektor, na głę-
' 

bokości około 1 m od poziomu brQku, natrafiono na aóękonale zacho-

waną groblę z dębowych bali, ulotonych wzdłut biegu grobli na dę

bowych legarach, w odstępach 3 m. W kilku miejscach widoczne były 

ślady naprawy grobli, w miejscach zniszczonych, _w postaci jednej 

lub dwu warstw drewnianych dyli, ulotonych -poprzecznie do biegu 

grobli. Grobla stanowiła przej~cfe między jeziorami Wiecsnowekim 

i Mogileńskim na drodze do zabudowań dawnego ~pactwa benedyktyń-
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ekiego, ~ałotone!O pr~ez Bolesława Smiałego w 1065 rok~. l 

S · t a n o w i s~ o 2 

W podwórzu posesji nr 9 przy placu Wolności w wykopach pod .. 
przewody elektryczne odkopano dwie wielkie jamy, wypełnione od

padami produkcyjnymi warsztatu garncarskiego. Na podetawie cera

miki j~y wydatowano na XIV - IVI wiek. 

MOSZOWICE, pow. Słubice 

MT:IOI, pow. Sanok 

' patrz okres halsztacki 

Katedra ~oheolog11 Polski 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 

w Krakowie 

Badania prowadziła dr Maria Cabalska. linansował . 
Uniwersytet Jagielloński. Pierws~y sezon badań. 

Grodzisko z okresu lateńskiego /kultura łuiycka, 

wczesnego średniowiecza /IX-X;wiek/ oraz ~rednio

wiecza /XIV-XV wiek/. 

Grodzisko leży na wysokim brzegu Wisłoka, na prawie trójkąt-
-nym cyplu wyodrębnionym przez rzekę oraz wpadający do niej potok. 

R~eka i potok wyżłobiły w miękkim ·podłotu skalietym głębokie jary, 

co wyratnie wpłynęło na obronnośó tego miejsca. Cypel ciągnie eit 

~• wschodu na zachód na przestrzeni około 200m. Najwęte~y · jeet 

pr~y wschodnim kodcu, gdzie opada stromo w dolinę potoku, ·osiga

jąo s~eroko~6 30 m. Ku zachodowi poszerza się stopniowo ·oaiągaj'o 
. . 

w odległo~ci 120m od wschodriiego stoku 65 ·a ezeroko,ci. 
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W odległości 40 m od wschodniego brzeg~ wznosi się wał ka

mienny wiązany gliną, jle zachowany. To zało~enie obronne wyod

rębnia wschodnią częś6 cypla, zwaną "zamczysko". Wznosi się ono, 

podobnie jak reszta cypla. 31 m ponad poziom lastra wody w Wisło

k~. 

~rzestrzeń leżąca za kamiennym wałem, długa na 85 m, zamk

nięta jest wałem wzniesionym w miejsc~ w którym cypel osiąga eze

rokoś6 60 m. Przestrzeń tę nazwano "podgrodziem". Od strony za

chodniej tego wał~ wyra~ne obniżenie (• m/ zaznacza istniejącą 

pierwotnie fosę. Trzeci, słabo widoczny przypuszczalny wał, zazJ 

nacza się na -polach w odległoŚci ok. 40 m od wał~ trpodgrodzia". 

Ponieważ t e część stanowieka znajdowała się pod ~prawą, nie ada

ło się stwierdzi6 c~ była to celowa konetr~cja obronna. 

Wykopy- ueyt~owano na majdanie "zamczyska", w fosie za wałem 

''zamczyska" oraz na podgrodziu gdzie przecięto wał i fosę. W efek

cie badań ustalono istnienie trzech faz osadniczych. Najetarezy, 

bardzo słabo rysujący się poziom, etanowi kultura łużycka. Na maj

danie "zamczyska" znaleziono kilka ułamków dają.cych . się zaliczyć 

do gr~py ~arnobrżeskiej. 

Drugą fazę reprezentuje osadn,.ictwo wcz.eenośredniowieczne, da

towane ceramiką na IX-X wiek. Ułamki ceramiki zn~jdowano w wale 

"podgrodzia" oraz· w jamach pod konetr~cją kamiennego wał~ "zam

czyska". Z tą fazą należy wiąza6 wsi "podgrodzia" o konstr~cji 

skrzyniowej, pierwotnie opas~jący cały cypel. 

Osadnictwo trzeciej fazy przypada na wieki XIV i xv. W tym 

czasie na wschodniej oz~ści cypla wzniesiono zameczek otoczony wa

;!;em kamiennym_. Slady wału, dostawionego do krawędzi pr_zy pomocy 

konstr~cji drewnianej, odsłonięto w wykopach od strony północnej 

~ poł~dniowej. Silna erozja stokowa spowodowała żniszczenie tego 

zało~enia 9bronnego. Na majdanie odsłonięto słabo widoczne·ro~le-
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głe zaciemnienia oraz ślady po słupach. Wskazują one na istnie

nie budowli naziemnych w obrębie przestrzeni zamkniętej wałem ka

miennym. 

MYSLIBORZYCE, pow. Brzeg Konserwator Zabytkdw 

Aroheologioznyoh w Opolu . 

Badaniami kierował mgr Piotr Kubdw przy wspdł

udziale mgr Barbary Wachowskiej. Finansował ~Z · 

w Opolu. bsmy eeżo~ b~dań. Osada wozesnośredni~
wieczna, ceramika z okresu brązu /kultura łutyo

ka/. 

- W bbeonym sezonie nie natrafiono na tadne obiekty funkcjo

nalne, co przypuszczalnie· łączy się z tym, te badano peryf·eryba

ną część osady. Wykop założono na arze 28 s uwagi na widoczną w 

tym miejscu w profilu piaskowni warstwę kulturową. 

Wyeksplorowano warstwę kulturow~, ktdrej miętszo~6 wynosiła 

przeciętnie ca 60 om • . Tre~ć warstwy etanowiła prcSchnioa o kolor .. 

brunatnym, najbardziej •intensywnie zabarwiona na głębokości 15-

25 cm. Bezpośrednio pod warstwą orną posiadała ba'l"Wę ja~nobruna.1;• 

ną. Na głębokości ok. 40-60 om treść jej stanowił eza;o-bruna~ny 

.Pi asek z ~ielicznymi przeciekami prdohnioy o jasnym zabarwieniu. 

Na inwentarz zacytkowy eksplo~owanych warstw składają się 

liozn~ fragmenty ceramiczne w tym trzy pra~ie całe naozynia, . du

ża ilość kości zwierzęcych, przęU1k1 gliniane, fragmenty osełek, 

a także wyroby żelazne, przeważnie gwo~dzie. Na uwagę zasługują! 

drewniana okłaó.zina noża 1 fragment głowni dutego ńąta_. /eztyoh/ 

o łukowato zakończonym grzbiecie. W dolnej partii 'warstwy . wystą-
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piły nieliczne zabytki, a kilka :fragmentów ceramicznych wydoby

t~ch z nad strop~ calca wiązać nalety z kult~ą ł~tycką. l 

BERWII:, pow. Olsztyn Zakład Epoki Metali IHXM PAB . 
Stanowieko 1 w Warszawie 

Badania prowadziła ~ Rjta Kozłowska przy wepół

~dziale mgr Witolda Bendera i Bogdana Kowalczyka. 

Pinaneował IHXK PAB. Pierwszy sezon badań. Slady 

osadnictwa z VII-VIII wieku. 

Wykopy eondatowe zostały załotone na wzniesieni~ t·e,J'en~ ogra:..: 

niczonym od północy rzeczką Wartąg, a od strony wschodniej jezio

rem .ti-t~g. 

W czasie badań powierzchniowych prowadzonych w c~:e.rwou br. 

znaleziono na stokach wzniesienia fragmenty naczyń, w tym jeden 

z naczynia toczonego na kole. Poohodzą one zapewne z VII-VIII 1fie

k~. Znaledska te potwierdziły poszuiwania B. Promm.a, kJdryr. lil~ał 

w latach 30-tych odkryó na kulmina~ji wzniesienia ślady osadni

ctwa w postaci naczyń glinianych. 

Załotono 4 wykopy sondatowe. Dwa z nich /nr i 4/ nie przy

niosły !Hadów warstwy .kul turowej • . W ·-)l'ykopie nr 2 ~jawni ono owalne 

zaciemnienie o wymiarach 0,85 x 0,6 m, interpretowane jako pale- · 

nisko. Znaleziono tam takte nieliczne :fragmenty naczyń. R6wniet 

w wykopie nr 3 wykryto ~lady warstw~ kult~owej. 

Przeprowadzono również a~topsję miejsca badanego przez B.Proa~ 

ma, zwanego "polem Ernesta" /Ernstho:f", gdz~e badacz ten ~lokaliso· 

wał w latach 30-tyoh grób neolityqzny, odsłonięty przez ~~ięoie 

się piasku wydmowego. Obecnie rośnie · tam młody las, oo w dutej 
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mierze ~tr~dnia wznowienie prac badawczych na tym stanowisk~. 

HlEDOW, pow. Zgorzelec Zakład . PolskiegQ Atlas~ 

Archeologicznego IHXM PAH · 

Badania prowadzili dr Jerzy Pyrgała · i mgr Leszek 

Gajewski. Finansował IHKM PAN. Pierwszy sezon ba

dań. Grodzisko pier~cieniowate z końca IX do XI 

wiek~. 

Badania miały na cel~ rozpoznanie charakter~ obiekt~ oraz 

jego chronologię. Wykopy eondatowe zlokalizowano wewnątrz grodzis

ka. Jeden obejmował fragment nasady ~ał~ obronnego, dr~i - ozę'6 

' majdan~. 

W wykopie I o rozmiarach 2 x ' ( m i głęboko,oi ~·5 x 2 m ~ch

wycono warstwę osuwiskową wał~, której główną tre'6 etanowił r~

moez bazaltowy oraz fragment obiekt~ półziemiankowego zlokalizo

wany ~ podn6ta wał~. Óbiekt ten był przykryty warstwę ceuwiekowę. 

Uzyskano t~ liczny materiał ceramiczny. 

W wykopie II o rozmiarach 2 X 4 m 1 głęboko,ci 0,5 X 9t6.mo 

o miąższo,ci do 0,4 m. na kt6rej zawarto'ó składały się przedmio

ty metalowe /noże telazne, grot żelazny itp./. ceramika, ko~ci 

zwierzęce. 'węgle drzewne. polepa. 

Uzyskany materiał zabytkowy pozwala datowaó obiekt na koniec 

IX do XI wiek~. 
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NIESUŁOWICE, pow. Milicz 

Stanowieko 2 

Muzeum Archeologiczne 

we Wrocławiu 

~adania prowadziła mgr Joanna Domańeka. 

linansowało Muzeum Archeologiczne we 

Wrocławiu. Pierwszy sezon badań. Osada 

wczesnośredniowieczna i osady kultury 
łutyckiej. 

2 Wyeksplorowano 6 wykopów o ł~cznej powierzchni 100m , od- • 

krywając 3 jamY odpadkowe i 1 o charakterze poprodukcyjnym /grud

ki rudy, popiół, spieczona glina/. Jamy były otoczone zwartym 

brukiem kamiennym. Na podetawie wstępnej anal~y ceram~ki jamy te 
motna datowaó na X/XI wiek. 

Poza kulminacją wzgórza odkryto 3 jamy kultury łutyckiej. W 

jednej z nich wystąpił krątek gliniany wycięty ze skorupy naczy

nia. Prócz tego weryfikowano stanowieko nr 1 stwierdzając istnie

nie osady kultury łutyckiej, odkryto · tet dotychczas nieznaną osa

dę kultury łutyoklej letąoą o około 200 m na zachód od wsi Nieeu

łowice. 
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NIEWIADOMA, 

pow. Sokołów Podlaski 

Zakład Badań Folekiego 

Sredniowiecza 

Uniwersytet~ Warszawskiego 

Badania prowadziła dr Maria Miśkiewicz przy współ

~dziale Anny-Leny Gerdin - aQeolwentki ~niwereytet~ 

w Uppsali i st~dentów archeologii ur. Finansował 

WKZ woj~ warezawakiego i Zakład Badań Folskiego Sred

niowiecza UW. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko 

wczesnośredniowieczne /XII-XIII wiek/. 

Cmentarzysko położone jest w odległo~ci około 400 m na zachód 

od grodziska, na łagodnym wzniesieni~ wśród pól. 

W sierpni~ rozpoczęto t~ systematyczną eksplorację obiekt~ 

•prowadząc ją od strony poł~dniowej, znajd~jącej się w najnitazej 

części wzgórza podorywanej corocznie przez ~żytkowników pól. W cią• 

g~ miesiąca przekopano powierzchnię dw~ arów oraz .odczyszczono 

trzeci, odkrywając 9 grobów w ob~dowadh kamiennych, przykrytych 

brukiem. 

Obiekt w Niewiadomej należy do typ~ mazow~eckich cmentarzysk 

w ob~dowie kamiennej i był j~ rozkopywany na początk~ XX wie~~. 

Obecne prace mają za zsdanie me~odyczne przebadanie nekropoli dla 

~zyskania całości materiałów zabytkowych i kostnych. Pozwoli to na 

poznanie i opracowanie całego kompleks~ osadnic~ego w Niewiadomej, 

w skład którego wchodzą: gród, osady przygrodowe i cmentarz. 

Odkryte w br. groby były ełabo . zachowane. W czterech ob~dowach 

kamiennych, bez br~ów ~skrywających, znaleziono jedynie ~łamki ce

ramki i węgle drzewne. W pozostałych pięci~ grobach. które miały 

obstawy kamienne wypełnione drobnym brukiem kamiennym. odsłonięto 

słabo zachowane kości l~dzkie oraz towarzyszący pochówkom materiał 
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zabytkowy. Najciekawszy był grób nr 4 ze szczątkami kostnymi dzieoJ 

ka, wypoeatony w jeden kabłączek srebrny na półtora zwoju, jeden 

pierścionek z ta~my brązowej, 19 rótnpkblorowych paciorków szkla

nych oraz 9 fragmentów ceramiki. Przy kościach szkieletu odkryto 

też kości drobne, przepalone w ogniu. 

Pochówki te dato~aó można na XIII wiek. Pochodzą one z pery

. ferii cmentarzyska. Sędzi6 trzeba, _ że centralne partie obiektu, 

przyniosą ciekawsze rezultaty. 

NOWOGROD, pow. Łomża Konserwator Zabytków Archeolo

gicznych w Białymstoku. Muzeum 

w Łomży i Nowogrodzie~ 

Badania prowadził mgr int. arch. Tadeusz E. ~uroweki . 

przy współpracy dr Andrzeja Niewęgłowekiego i mgr Jo

lanty Sobiech. Finansował WKZ w BiałymetokuL Pierwszy 

sezon badań •. Grodzisko nizinne, wczeano~redniowieozne. 

W lipcu rozpoczęto badania na stanowieku nr 5 zwanym ·~ępa", 

leżącym u uj~cia rzeki Piay do Narwi, które doc. ~r A. Chętni~ 

uważał od 19'5 roku za grodzisko halsztackie i wczeenóśredniowiecz

ne. Podczas regul~cji ujścia Piey zn~leziono dużo zabytkowych 

przedmiotów żelaznych i ceramikę z różnych okresów, m.in. monety · 

rzymskie, 1 odsłonięto konstrukcje drewniane. Docent A. Chętnik 

nazwał je płotami-bramamia w swych pracach i przekazach historycz

nych l1Watał je za pozoetałośó ludności przybyłej 'tu we ~czesnym 

Aredniowieczu z Pomorza Zachodniego. Trójkąt~y cypel wyniesiony 

nad poziom wody oko~o ,_4 m jest odcięty od lądu półokrągłym rowem 

w· oclległo~oi. :4G ut i 'otoćuny· ,;ałem w odległości 90 m. Wał silnie 
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zniwelowany uprawą. Po wyrąbaniu Puszczy Nowogrodzkiej pod konieo 

XIX wieku zaczęły się wylewy Pisy, które zmywają warstwy kulturo~ 

we. 

Wykonano pomiar geodezyjny i mapę warstwicową. Gródek ;ł!es.t 

posadowiony na łasze piaskowej i złotu bardzo twardego limonitu -

rudy ł~kowej. Stwierdzono szereg faz utytkowania terenua 
' 

1/ w epoce kamienia /mezolit i neolit/ ~lady chwilowego 

pobytu a 

2/ ~ epoce brązu ślady pobytu ludno~ci kul tury. trzcinieoklej 1 

3/ w epoce telaza nikłe ~lady . odwiedzania kępya 

4/ w ~redniowieozu ~lady trwałego osadnictwa IX-XII w., bu

do~a zewnętrznego wałua 

5/ odcięcie przy pomocy fosy małego gródka od dutej osady 

/XII w./, budowa płotu obronnego konstrukcji słupowo-sumikowej • 

'bali dębowycha słupy ustawiano co ok. 6 m przebijając złote rud7, 

w pazach sumiki słupów. 

lunkeje gródka w XIII wieku przeniesiono na drugi br.zeg Bar
wi. Na tym terenie odkryto w br. wypełnieko fosy odo~nająoej sa

meozek od miasta. Badania będą kontynuowane. 
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OPOLE - OSTROWEK Zakład Archeologii Sląska 

IHRM PAN we Wrocław_ill 

Badania prowad z U: dr Bog11sław Gediga i ze_spół. 

Finansował IHDI PAB, Wydział Klll tlll'y PlrRN w 

Opol11 i M\1Zeum Sląska Opolskiego. Dwudziesty 

drugi sezon badań. Gród miasto wczesnośrednio

wieczne /X-XIII wiek/. 

Tegoroczny sezon wykopaliskowy w Opol11· był ostatnim. Zada-
~ 

nia, które w tym sezonie reali!oweno miały głównie na uwadze przy

gotowanie teren11 wykopalisk dla przyszłej ekspozycji w mającym 

powsteó tam rezerwacie archeologicznym. W pierwszym etaf1e prac 

zakończono eksplorację warstw kllltlll'owych na wykopie III. Na wyko~ 

pie tym pozostały do wyeksplorowania jedynie najnitsze nadcaleowe 

warstwy oraz wypełniska kilkil jam. Strop calca na odoink11 omawia

nego wykopll był bardzo nierówny. W trakcie prowadzonych prac nie 

odsłonięto j11t żadnych nowych konetrllkcji . a wyeksplorowane 2 j~ 

zawierały.meteriał analogiczny do wyetęp11jącego w najetarszych po

ziomach konetrllkcyjnych Eli' EIII' które dat11jemy na dr~ą połowę 

X wiekll. Na 11wegę zaeług11je wystąpienie w jednej z jam kilku więk

szych kawałków żlltla sżklanego. 

Dalsze prace prowadzono na odcłnkach dotąd niezbadanych /o 

łącznej powierzchni ok. 1 ara/, dzielących wykop III od II. Prace 

na tym terenie motne było podjąó po \lsllnięci\1 kabli elektrycznych 

i roenąoego tam platana. Eksplorację prowedzono od naw.arstwień 

średniowiecznych związanych z okresem istnienia .na Ostrówkil ~amk11 

piastowskiego. Nawarstwienia te były jednak na żnaczym odcinku zni• 

szczone różnymi wkopami. Zawierały one· głównie · ceramikę 1 ko~ci. . . 
Na 11wagę w~ród zna~ zionych przedmiotów w warstwao~ . średni9wiecz-
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nych zasługuje znalezione w dutych fragmentach wiadro z bręsu •• 

sdobionymi okuo1am1. Nawarstwienia związane z okreeem istnienia 

·grodu miasta na Oatrówku wyeksplorow~o na tym odoililtu do warstw7 

D • drugiej połowy II wieku. Na.tym poziomie odkryte 'konstrukcJe 

trseoh domów oraz fr-:smenty ulicy nr 1 pozo.stawiono dla ekspos7- · 

cji. Konstrukcje te zostały spetryfikowane. Badania na omawi&nJa 

odcinku przyniosły kilka watnych .danych do rosplanowania zabudoWJ 

grodu, a swłaazoza przebiegu lllioy nr 5. W swięsku • tym za3ds1e . 

potrzeba dokonania korekty dotyobcuaowyoh rekonstr.ukoji zab~dOWf 

na tym odcinku. 

W licznym zespole sabytk6w rucho~ch pr•ewała ceramika i ko•

oi~ Ponadto znaleziono licane fragmenty skóry, w tym takie wyrobJe 

głównie fragmenty trzewików, przedmioty· • drewna jak 'klepki, t~al

menty naÓzyń to~zonych, ł7łki, wrzeciona, tłuki ' ciesielskie. la 
. 

/ 'szczególną uwagę zaeługu3e znalesiana po ras drugi w Opolu piasta 

koła od wozu. Wymieni6 jeszcze nalały fragmenty tkan~, .bUuterit 

szklaną i metalo,ę, wyroby • rogu 1 ko•c~ wśród nich bogato sdobio-· 

nę okładzin• do nota~ oraz wyroby • kam~enia. 

w czasie tegorocBDych prao na Ostrówku w swięzku · s rekon~trQk

cję mur11 obwodowego zamku zaiatniała motliwo'6 ~rzeprowadzenia . 
uz11pełniających prac przy konstrukcji wału obronnego grodu. W .ich_ . . 
reząltacię uzyskano szereg bardzo istotnych danych dla prdb rekon-

, 
struk:cj~ szerokości i wysokości . wału.. 

OSDOWITB PJiDrASOYSXD-, pe trz okres wpływdw 1'-SJ*tkioh 

Ob.ROWICB, pow. Tarnowskie G.6ey 
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PIOTllAWD, pow, . Opole Lub~lekie Katedra Aroheo~o~ii Poleki 

Katolickiego Uniwersytetu. 

Lubelekiego 

Badania prowadziła mgr Maria Ohyteweka. Pinaneo

wała Katedra Archeologii Pol~ki XUL. Pierwet.r 

eeson badań. Oeada i omentarzyeko.wozeeno,redaio

wieosne /III-XIII wiek/, oeadniotwo 'redniowieosne 

i nowotytne /XIII wiek/, Uady osadnictwa neol:1 ty oz-·· 

nego i z epoki brązu.. 

Celem WJkopaliek było wettpne rozpoznanie charakteru i chro

nologii osady wozeeno,redniowieosnej ananej •• jr6deł Pteanyoh 

ju.ł od XII wieku, a takte eprswdsenie legendarnej wiadomo'c~ o 

ko,oiele· w Piotrawinie • drugiej połowy XI wieku. 

Ba stanowieku sa~ołono. 5 wykop6w o. łł).cznej powierzohni 60,25 

a 2• Y wyniku badaó stwierdzono brak materiału wozeeno,redniowieos

nego w poblitu. prezbiterium kodcioła parafialnego. Ko,c16ł . i eto-

3iłca obolt kaplica grobowa, zbudowane zostały w XV wieku,. prses 

Zbigniewa Ole,niokiego. Przy kapl~oy wyr6tniono poziom grob6w .go

tfokich /i ewentualnie p6jniejezych/ a ponUej . n~enlll'uęzoną war-
. . 

stwę grobów etarezyo~, bez tr~ien, ze zmarłymi ułotonymi na wsnak, 
"" . . 

głowami na zachód, z rękoma wyoięgdtętymi wzdłu.t ciała /przJ lewej 

dłoni jednego ze zmarłych odkryto fragment telaznego nota/. Chro

nologię względn4 okrdlono na podetawie bardco w,rdnej stratr~a

fii - omentiU'& jeet wose,niejezJ od istniejących '-1ęt.f.ń. Jego 

ueJtuowariie wskazuje na istnienie wcse,niejezeg~ to6cioła właśnie . . . 
na miejecu kaplioJ. Y warstwach naru~zonyob pr~es wkopy grobowe 

~nalesiono liczne .tragmentJ ceramiki poeostałe prawdopodobnie ze 

sniezczone~ waretw1 kulturowej. 
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Na nienar~szoną warstwę kult~ową /mią~ezo~6 60-80 cm/ na

trafiono poza zasięgiem cmentarza. Zawierała ona wczesno~rednio• 

wieczny materiał ceramiczny roboczo datowany na XI-XIII wiek. ka~ 

mienie z palenisk i poł~pane kości zwierzęce. Ba pogranicz~ war

stwy k~turowej i calca odsłonięto ceramikę k~t~y trzcinieckiej 4 

d~żą iloś6 wiórów i odł~pków z krzemienia świeciechowekiego i 

warsztat krzemieniarski. Po zdjęci~ warstwy - zarysowałY' się lics

na dołki sł~powe z ceramiką k~t~y trzoiniecklej. Natomiast bes

pośrednio nad warstwą kllt~ową z XII-XIII wiek~ le .żała cienka 

/10-15 om/ warstwa osadnicza gotycka. datowana ceramiką i miedzia

nym zakończeniem pasa na XIV-XV wiek. Z tego też czas~ pochodzi 

jama odpadkowa. z k~órej wydobyto 4~o interes~j4oej ceramiki s 
\ 

białej gliny,.siwionej l~b malowanej. 

Na ~wagę za~ł~uje odkrycie w trzech wykop~ch m~~ ~e~lano

'kamiennego ,. datowanego na XVII wiek. Szerokoś6 m~~: 2 • 5-2,7 m. 

gruboś61 1,3-1,4 m. Najprawdopodobniej jest to f~dament po roze-
. ' / ' . 

branym Collegium Cenonicorum wspomnianym -w siedamtl,aetowie.cznym 

sapisie. 

Planowane Są dalsze badania stanowiska. 
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POBOŁOYICE, pow. Chełm L~beleki Konse~ator Zabytków 

Archeologicznych w L~blinie 

Badania prowadził mgr Andrzej K~tyłowski. 

linansował YKZ w L~blinie. Pierwszy sezon 

badań. Cmentarzyska k~hanowe z wczesnego 

średniowiecza. 

Ciałopalne cmentarzyska k~hanowe połoione są w lesie Nad

leśnictwa Pobołowice, między rzeczkami Krzywólką i Udal. Badaniw 

miały charakter ratowniczy ze względ~ na niszozenie k~hanów, le

tących na trasie leśnych dróg. 

Wyeksplorowano dwa k~hanys jeden, z cmentarzyska ~kładające~ 

go się z 10 mogił, położonego na ~oczysk~ ·~ajdan Czerniejowski" 

i jeden - z omentarzyska składającego się z 25 mogił, połcionego 

na uroczysku "Haliozany". 

K~han IM- /'~ajdan"/·miał wielkośó typową dla tego omenta-

' rzyska /wysokośó 1 m, średnica 9 m/. Nasyp składa- się z tdłtego 

piask~ i ·porośnięty jest sosnowymi drzewami. Uchwycono ~ nim wy

ra:tnie zarysow~jące się dwie warstwy przepalonej ziemi z drobnymi 

okruchami węgla drzewnegol jedną na głębokości 1~0 om /poziom pod

stawy k~hanu/ - jak się wyda3e właściwą warstwę ciałopalną i dru-
' 

gą zalegającą 50 om wyżej, dużo cieńszą i silnie przemieszaną z 

tółtym piaskiem. Y k~hanie nie odkryto żadnego materiału zabytko-

wego. 

K~han,IH- /"Haliozany"/- nieco bardziej zniszczony przez 

drogę - okalającą go z dwu stron- miał wysokoś6 120 om i średnicę 

w zaohowan~j ozęśoi 750 om. Warstwa przepalonej ziemi o miąiszoś

ci 15-20 om, zalegała nieco poniżej podstawy k~hanu - na głębo

kości 130 om. Na tej samej głębokości dał się zauważyó krąg u.łoło-
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ny z niewielkich polnych kamieni i drobnych odłupków krzemiennych, .· 

o szerokości 30 om i średnicy 6 m. I tu nie znaleziono datujących 

materiałów zabytkowych. 

Wydaje się, 1t c'llentarzyska kurhanowe JV Pobołowicaoh są w.sp6ł

czesne wielkiemu cmentarzysku kurhanowemu w Lipsku-Polesiu, pow. 

Zamośó, datowanemu na IX-XI wiek. 

POKRZYWNICA WIELKA, pow. Nidzica Państwowe Muzeum 

Archeologiczne w Warszawie 

Badania prowadzili dr Lechosław Ra~ut i mgr Lud

garda Długopolska. Finansowało PMA w Warszawie. 

Cmentarzysko "mazowieckie" z grobami w obudowach 

kamiennych z końca XI i pierwszej połowy XII wieku. 

Badane cmentarzysko nale~y do typowych dla Mazowsza /w XI

XII wieku/ i Podlasia /XII-XIII deku/ obiektów grzebalnych typu 

rodowego, łączących się z os~dniotwem wiejskim. Cmentarzysko było 

usytuowane na południe od wsi Pokrzywnioe, na podłużnym wyniesie

niu pochodzenia morenowego. 

Prace tegoroczne były kontynuacją badań podjętych w roku 

1961. Badania w 1961 eoku obejmowały częśó zniszczoną cmentarzys

ka, w sąsiedztwie nieużywanej piaśnicy, obecnie uchwycono połud

niowy i zacho~ni skraj cmentarzyska. W roku 1961 zbadano 9 ppchów

ków szkieletowych ~ tym pochówek męaki z mieczem, oszczepem, klu

czem, krzesiwem i osełką. W tegorocznym sezonie odkryto 22 pochów• 

ki szkieletowe oraz liczne groby nie zawierające pochówków. Wśród 

zaskakującp bogatych inwentarzy grobowych wystąpiło og_ółem 4 mie

c7.e - rytualnie złamane, 3 groty oszczepów, grot włóczni, strzały 
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oraz ostrogi. Ponadto odkryto cztery romańskie misy brązowe, 3 

srebrne monety, w tym monetę Bolesława Krzywoustego, 19 platero

wanych i srebrnych kabłączków esowatych, paciorki z bursztyn~. 

krwawnika. kryształu górskiego, szkła, w tym egzemplarze z wtopio

Dą blaszką srebrną lub złotą . oraz pier,cienie,.W,ród przedmiotów 

codziennego utytku wystąpiły 3 osełki z rótowego łupku, w tym jed

na na łańcuszku telaznym, szpila z kółkie~, noże oraz przęśliki 

~liniąne, jak również krzesiwa, w tym jedno zbliżone do grupy dwu

kabłąkowych nie posiadające analogii. 

Poohówki były orientowane na osi wsch~d-zachód, z tym że na 

skraju omentarzyska stwierdzono groby ułożone po osi północ-po

łudnie. Wszystkie zbadane groby,z~równo posiadające pochówki jak 

i puste, miały konstrukcje kamienne należące do odmian t~pu pod

brukowego i obstawowego. Naldy podkreśli6, h w trakcie eksplo

racji powierzchni blisko 4 arów wydobyto p~nad 700 m' kamienia. 

W związku z tym badania sę utrudnione i kontynuacja zależy od za

pewnienia siły roboczej. 

POLANY 1 pow. SŻydłowiec Pańetwowe Mwreum 

Archeologiczne w Warszawie 

Badania prowadziła mgr Olga~Lipińska. Finansowało 
' 

PKA w Warszawie. Czwarty sezon badań. Slady osad~ 

nictwa z epoki brązu, osada z okresu rzymskiego i 

osada wczesno,redniowieozna • 

. W tym sezonie badania wykopaliskowe miały charakter sondato

wy. Prace prowadzono na stanowieku nr 1. Oelem 'badań w br. było . 
uchwycenie zasięgu osadnictwa wczesno~redniowiecznego w ki~runku 
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północnym, w któr.ym to kierunku w odlwgło,oi ok 500 m od etan. 1, 

pd dr~iej stronie wsi, na łąkach, znajdowało ei, stanowieko 2. 

Dwa rowy eondatowe wytyczono wzdłQt północno-zachodniego · 

stoku. wzgórza. R6w nr 1 o długolici 18,5 m f :ezeroko,oi 1,~ m o~

słonił silnie przemieszaną warstwę kulturową o 'miętazo,ci ok. 15-
. . 

:20om. W pólnocnej partii rowu., rozszerzonej do wymiar6w 4,5 _x 

4,8 m odsłonięto zarysy dw6oh jam. Jedna o kastałoił ol!;rągłym i 

wymiarach 1,7 x 1,8 m oraz głęboko6oi 50 om, wypełniona była 

przemieszaną ziemię z zawartoaoię węgla drzewnego, ~u.Ua po.dymar

kowego, polepy oraz materiałem ceramicznym z ostatnięj fazy wczes

nego średniowiecza /przełom XII/XIII i XIII w./. Materiał ten był . 

w znacz~ atopniu przemieszany z ceramikę poohodsęcę ze zniez-
' czonej osady rzymskiej. Kształt drugiej jamy był zbl~tony do pros-

' 
tokąta o wymiarach 2,5 x 1,9 m, głęboko~6 sięgała 15-20 om. Jej 

materiał ceramiczny był analogiczny do wytej opisanego. W sąsiedz

twie jamy znajdowały się dwa 'lady po słupach. W wykopie eondato

wym nr 2 o wymiarach ok. ,,5 x 7,5 m pod warstwę kul turowę o mięt

ezości od 10 do 20 om odsłonięto zarysy silnie zniszczonych jam~ 

Zachowały się tylko ich partie przydenne o głębokości 20-'0 om. 

·Posiadały one wymiarya 2,8 x 0,9 ·m, 1,5 x 1,4 m.oras 0,55 x 0,60 m. 

Wypełniska ich tworzyła, podobnie jak w rowie eondatowym nr 1 •. 

warstwa przemieszanej ziemi z ceramikę XII/XIII i XIII-wieczną 

oraz rzymską z II-III wieku n.e. Duty etopied zniszczenia obiekt6w 

w obu'rowach eondatowych uniemotliwia dokładniejszą ich interpre

tację. 

~ORZECZ~y pow. Sławno 

Stanowisko 2 

patr, _okree halsztacki -
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POSBJNBLB, pow. Se~ny Konserwator Zabytk6w 

Archeologiosny oh 

w Białymatoku 

Badania prowadsił ·dr Jerzy Antoniewioz. linansował 

~Z w Białymstoku. Pierwszy sezon badań. Osada ob

ronna z końoa · latenu lub poozętk6w rzymu, grodzisko 

wozeano6redniowieozne. 

,. 

Gradsiako zwane Pilkania polotone w północnej czę~oi wznie-~ 

aienia O i. a:łlromych zboczach, znajduje się w zakolu rzeki Maryoh:y 

i otoosone jest 1 trzeoh stron depresjami bagiennymi. Obiekt wy

odrębniony sostal od rea1ty wzg6rza fosę. Poaiada on w ~rzyblite

niu kształt tr6jkęta o podatawie długości ok. 40 m i wysokości 

ok. 'O m. Wielko66 majdanu wynosi ok. 6 arów. 

Stwierdzono dwa poziomy oaadniczes 

1/ dolny - z :czasu istnienia krótkotrwałej osady obronnej z 

wczesnego okresu telasa lub początków n.e., 

2/ górny - prsypuazczalnie z okresu ~redniowieczne~o. 

Slady osadnictwa wc1eśniejazęgo charakteryzuje obecno~ó cera

miki "kreskowanej" /sztychowanej/. Y tym czasie ~sada otoczona 

byLa od południa fosę i wałem o . konatrllko~i przekładkowej. wznie

sionym z gałęzi drzew przesypywany~ humusem i piaskiem. Majdan 

osiedla na. badanym odo~ku ujawnił warstwę niezbyt intensyw.nę. 

Slady osadnictwa p6.niejszego to dwurzędowa konstrukcja pali~ 

sadowa, przypuszclalnie pozoetało~6 umocnień atratnioy. polotonej 

opodal drogi nr 60 wytyczonej przez Xrzytak~w na trasie Gityoko -

Mereo1. 
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PROSZOWICE - powiat 

PYRZYCE - powiat 

RACI!t, pow. T~chola 

patrz badania penetracyjne 

patrz badania penetracyjne. 

Katedra Archeologii 

Uniwersytet~ Łódzkiego 

Badania prowadził doc. dr Jerzy Kmiecińeki. 

Finansowali Katedra Archeologii Uniwersytet~ 

Łódzkiego i PPRN w T~choli. Pierwszy sezon 

badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne i osa-

da ł~życka z epoki brąz~. 

l 
Realizując dł~gofalowy plan badań nad zagadnieniem pobytu 

zakonu krzyżackiego na Pomorzu rozpoczęto badania na wczesnośred

niowiecznym grodzisk~ w Racią~u. gdzie przypuszczalnie w XIII wie

k~ znajdowała się kasztelania. 

Obiekt badań położony jest ok. 3 km na północny wschód od. 

dzisiejszej wsi Raciąż na półwyspie jeziora Przyarcz. Grodzisko 

ma kształt niereg~larnego owalu i od strony północnej otoczone 

jest dwoma półkolistymi wałami. 

Tegoroczne prace zostały skoncentrowane w północnej partii 

półwysp~. gdzie założono trzy wykopy. · Jeden wykop był przekrojem 

prze~ najbardziej na północ wys~ięty wał, pozostałe dwa wykopy 

~eyt~owano poza obrębem grodziska •. 

Szczególnie interesujący był wykop p~zeąhodzący przez wał 

grodziska. W profilu zaobserwowano warstwy składające się na wał 
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gliniano-a:l,emny bu ładnych umocnień. Bezpo~rednio pod wałem ana;1-, 
dowała •i• warstwa· osadnicza, gdzie znalezione ułamki ceramik1 

poswalały datowa6 ~ą na V okres epoki brązu. Interesujący• elemen

tem było odkrycie Uadów mostu pruóbodzącego prze. z fosę. :Na dru

gim wykopie wystąpiła waratwa osadnicza takłe datowana na V okres . 
epoki bręau. Na trzecim wykopie odsłonięto 9 grobów szkieletowych 

dobrze zachowanych, których chronologii nie udało się jeszcze 

ustali6, poniewał nie posiadały wyposałenia. 

RACIBORZ, las "Obora" Konserwator Zabytków 

Archeologicznych w Opolu 

Badaniami kierowała dr Elłbieta Dębrowska. 

linansował WXZ w Opolu. Trzeci sezon badań. 

Cmentarzysko kurbanowe z okresu wczesno~red

niowiecznego, ceramika z okreeu. neolitu, 

brązu. 

Badania objęły pierwszą grupę _kurhanówa ·przebadano kurhan 

nr 6 oraz zakończono eksplorację kurhanu nr 5· . . . 
Kurhan nr 6 połotony na skraju południowo-wschodniej grupy 

., 
kopców grani~yod południa z kurbane~ nr 5· Odległośó między nimi 

wynosiła 7 m, od kurhanu nr 7 oddalony był o 12,8 m. 

Kurhan nr 6.o wymiarach 8,20 x 7,40 m, miał kształt owalny, 

nieco wydł~ony ku północnemu zachodowi. Od północy i zacbodu na-
' syp kurhanu opadał gwałtownie, zgodnie z naturalnym nachyleniem · 

zbocza, natomiast od południa nachylenie st~ku ku oddzielającemu 

go od kurhanu nr 5 rowow~ było zn~cznie łagodniejsze. Partie szczy

towe kurhanu nr 6 zostały zniszczone przez nowotytny rów /szerokod-
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ci ok. 90-100 cm/, przebiegający z południowego zaohodu na . pół

nocny wschód. Rów ten oznaczony jako ·"A/69", będący zapewne po

zostałością badań archeologów niemieckich z okresu międzywojen

nego, sięgał głębokości 70-80 cm i uniemotliwiał pełną rekonstruk

cję pierwotnego kształtu i wysokości kurhanu jak i nawarstwień 

jego nasypu. 

Nasyp kurhanu nie miał jednolitego charakteru. W zachowanej 

centralnej partii kurhanu, poni~ej ciemnobrunatnego,prawie czarne

~o humusu współczesn~go z nikłymi śladami rudego po~glebia, wystą

pił jasno!ółty piasek, zawierający nieliczne ułamki silnie znies

czonej, nietypowej ceramiki staro~ytnej 1 wczesnośredniowiecznej. 

Y partii półnoono-zachodniej, . w warstwie jasnożółtego piasku, wy

stąpiło du~e skupisko koŚci o wymiarach 65-40 cm, sięgające ~o 

głębokości + 10 do - 30 cm. Na głębokości ok. -20 - 40 cm na całej 

'prawie przestrzeni kurhanu piasek jasnożółty przechodził w znaoz

nie grubszy piasek oiemno~ółty, który na pobrze~ach kurhanu wystą

pił bezpośrednio poniżej podglebia. Zawie~ał on liczne ułamki spa

lonych kości ludzkich, występujących zarówno w centrum jak i na 

pobrzeżu, a także drobne ułamki nietypowych naczyń starożytnych, 

żaś w partii południowej fragmenty naczynia ne~itycznego. Poniżej 

piasku ciemnoż6.łtego wystąpiła niezwykle zbita z licznymi wtrące

niami żelazistymi, szaroniebieska warstwa ciałopalenia, zawierają

ca zarówno drobne ułamki węgla i kości jak popiołu i pyłu kostne

go. Warstwa ta o mią~szości 10-25 cm wy~tępująca w ·centralnej par

tii kurhanu na przestrzeni 3,5 x 3 m zalegała na warstwie ciemno

żółtego żwiru, zawierającego zwłaszcza w partii południowej frag

menty . naczyń neolitycznych i wczesnobrązowyoho przeciętnie na głę

bokości 10-50 om. Warstwa ta przechodziła stopniowo w gruby, sil

nie zbity żwir calcowy. 

W partii zachodniej kurhanu warstwa ciałopalenia 9padała gwał- . 

• 
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townie w dół, poniżej poziomu pierwotnego /ok. -90 cm/, tworząc 

skupisk'a , spieczonego popiołu, spalonych koŚci ludzkich 1 zwęglo

nych belek drewnianych. Belki zostały przyniesione przypuszczal nie 

wraz z popiołem z miejsca ciałopalenia. Warstwę tę otaczały licz

ne ułamki spalonych kości ludzkich, występujące również poza za

sięgiem nasypu kurhanu, w południowej części płytkiego nieckowa

tego rowu /"B/69"/, przebiegającego w kierunku NS, zgodnie z po

chyło,ścią terenu. Rów ten wchodzący częściowo pod północno-zachod

ni nasyp kurhanu w jego'północno-zachodniej partii posiadał ezero

koś6 1,7- 2,5 m i został uchwycony na przestrzeni 3.6 m. Wypeł- , 

nisko rowu etanowi jasny szarobrunatny piasek. W południowej jego 

częci znaleziono· liczne ułamki spalonych kości ludzkich oraz frag

menty naczynia wczesnośredniowiecznego. Strop rowu ants~czony zos

tał przez wykop nowożytny, zawierający liczne ułamki naczynia po

lewanego i węgla drzewnego. 

Ponadto w partii południowo-wachodniej kurhanu, w odległości 

1,5 - 2m od pkt. O w obrębie pierwotnego hwmusu, na głębokości 

ok. -70 cm, wystąpiła mała owalna jama nr 6A kształtu gruezkowa•e

go o średnicy 30 cm na poziomie 60-70 cm, 85 x 55 cm na głębości 

100 cm i wypłycającesię lejkowato ~a głębokoŚci ok. -127 cm. Wy

pełnisko jej stanowił czerwonobrunatny żwir zawierający liczne 

ułamki naczyń neolitycznych i wczesnobrązowych, a także przęślik 

gliniany, w partiach stropowych - s~alone kości ludzkie. 

Inwentarz kurhanu nr 6 ogranicza się właściwie do bardzo zni-

' szczanych i nietypowych ułamków cerami~i starożytnej i wczesno-

średniowiecznej, znajdowanych w gÓrnych partiach nasypu oraz wy

robów krzemiennych i ułamków naczyń neolitycznych i wczesnobrązo

wych na wtórnym złożu. Niewyjaśniony w pełn_i pozostaje związek 

stratygraficzny kurhanu nr 6 z ro~em "B/69" zawierającym ułamki 
naczynia wczesnośredniowiecznego. Naczynie to kształtu ban~astego 



- '503 -

o krawędzi ~cienionej i słabo zaznaczonym przewę~eniu pod brze

giem, wykonane jest z gliny kol or u czerwono- ceglastego, zawiera

cej dutą domieszkę grubo i ~rednioziarnist~go tłuc~t•~ granito

wego i kwarcytowego. Naczynie jest całkowicie ręcznie lepione .i 

nosi tylko nikłe ślady obtaczania , a mo~e obmazywania przykrawęd

nego• Dno nierówne, o krawędzi zaokrąglonej. Ornament w górnej 

partii brzu§ca tuż pod przewężeni em w postsoi dwóch pasm linii fa

listych wykonanych trójzębnym grzebieniem. 

Poza obrębem nasypu kurhanu nr 6o na granicy ~ kurhane~ ~ 51 

stwierdzono istnienie rowu przebiegającego dcokolnie w stosunku 

do kurhanu nr 5 /północno wschodnią jego ozę§ó wyeksplorowano w 

roku 1964/ określonego symbolem "0/69" . Rów ten wypełnia czarno

brunatny humus zawierający ułamki naczyń nowożytnych. Rów wypłyca 

się ku zachodowi /dno r owu na głęboko~ci ok. 100 om od szczytu 

·kurhanu nr 5/• 

Eksplotaola półnonn~~z~ohbdnie ~ partii - kurh§nu~nr 5 nie wyka

zała zasadniczych różnic pomiędzy nią a p~rtiami przebadanymi . 

uprzednio. Ponitej ciemnobrunat nego humusu współczesnego i rudego 

podglebia występuje jednolity nasyp zło~ony z ciemnożółtego · pias

ku, zawierający dużą ilo~6 spalonych ko ści ludzkich i węgla drzew

•nego, zwłaszcza na st~opie szaroni ebieskiej warstwy oiałopale~ia 

występującej na poziomie 40-50 om. Ułamki kości znaleziono ponad

to na szczycie kurhanu i na jego bokach, gdzie ~ , partii północno-. 

zachodniej zgrupowały się szczególnie duż e i ch fragmenty. W obrę

bie nasypu znaleziono nieliczne fŻ'agmenty nieokreUonej ceramiki 

starożytnej i wczesnośredniowiecznej a także neolityczne wyroby 

krzemi enne. War s.twa . ciałopalenia zalega na c.iemnożcSłtym piasku 

przemieszanym ze żwirem, przechodzącym s t opniowo w naturalny po

ziom zglejowy z licznymi wtrąceniami żelazistymi. 
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Zakład Archeologii Wczesno

średniowiecznej IHKM PAN 

w Warezawie 

~adania prowadziła mgr Ewa KierzkowBka-Kalinowska. 

linansował IHXM PAN. Stanowieko 1 - szósty sezon 

badańl grodzisko wczesnośredniowieczne. Stanowisko 

6 - pierwszy sezon badań1 osada wczeenośredniowieoz-

na. 

S t a n o·w i ak o 1 

Kontyn~owano badania na poł~dnio~ym stok~ grodziska ·~iotrów~ 

ka" przedł~tajęc i poezerzając wykop ~biegłoroczny. 

w . wynik~ prac odsłonięto fragment konetrQkoji obronnych gro

d~ w postaci zewnętrznej części przekładk,owego wał~ drewniano

ziemnego wraz z przylegającą doń ławę drewniano-ziemną oblicowaną 

kamieniami, oraz drewniane umocnienia podnóta grodziska. 

Wał ~schowany d.o wysokości około 4 m zblldowany był v. warstw 

drewna poprzedzielanych około10om gr~bości warstewkami ' drobnego 

twirkll z piaskiem. Zwieńczony był prawdopodobnie konstrukcję drew

nianą, o czym świadczę wyraźnie ślady spalenizny w rozsypiekll. 

Bezpośrednio . do zewnętrznej śc~any wałll przylegała skarpa 
J 

/ława/, wysokości 1,5 m, ~sypana z zielonkawego iłll, ziemi i p~ae-

kll, oblicowana kamieniami polnymi. W podstawie jej, jak i pod zew

nętrzną ścianą wałl.l, odsłonięto równolegle do siebie biegnące po

tętna 2 drewniane belki, l.lłożone na ruszcie z pa~yków, konstruk

cyjnie związane z opisywanym wałem, ale mogące by6 również pozosta

łoSoiami jakiejś starszej konstrllkoji obronńej /?/. 

z umocnieniami grodl.l, najprawdopodobniej z jego późniejszej 
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fazy. łączy się konstrukcja drewniana odsłonięta u podnóta obeo-
/ 

nego grodziska, w odległości około 11 ·m od zewnętrznej ściany wa-

łu. Konstrukcja ta wykonana była systemem skrzyniowym. z tę jed

nak rótnicę. te każda skrzynia miała jedynie trzy ściany wznie.eio• 

ne z bierwion, zaś czwartą /od strony grodu/ etanowiła natur.alna 

skarpa ziemna. w którą wkopane były poprzeczne bierwiona skrzyń. 

W trakcie badań odsłonięto jedną całą. skrzynię /około 1,50 x 6 m/ 

i dwa narotniki /węgły/ następnych po obu jej stronach. Skrzynie 

biegły dłu~szym bokiem równolegle do wału, a odległ~ść między ni

mi wynosi obecnie ok. 0,5 m. Przestrzeń tę. jak równiet wnętrze 

skrzyń wypełniał piaaek przemieszany z gliną, ziemię i kamieniamt . 

Umocnienie to zachowało się miejscami do wysokości 5 warstw bele, 

w zwęgłowanych narotnikach. Bierwiona odsłoniętej całej skrzyni 

były w połowie przedłużane i połączone skośnym zacięciem. Soiant 

' skrzyń były od strony zewnętrznej wzmocnione w narotnikach i w p 

łowie swej długości. pionowo wbitymi w podłoże . grubymi palami 

drewnianymi. W odległości ok. 1 m od zewnętrznych ścian s.krzyń od .. 

ałoniętÓ równolegle do nich biegnące kłody, równiet wzmocnione 

WDitymi pionowo palami. Prawdopodobnie omawiana konstrukcja skrzy

niowa była umocnieniem brzegu fosy, której badania przewidziane 
. . 

s~ w Toku przyszłym, podobnie jak i badania wału przekładkowego. 

S t a n o w 1 s k o 6 

Osada położona w odległości ok. 100 m na południe od grodzis

ka ''Piotrówka". Badania miały charakter zwiadowczy i polegały na 

przeprowadzeniu badań powierzchniowyc~ oraz wykonaniu dwóch nie

~telkich wykopów sondażowych. 

~ wykopach usytuowanych na skraju osady stwierdzono występo

wa~~ ~ warstwy kulturowej z materiałem ceramicznym wczesnośrednio

w~tt- :nym. W wykopie nr .1 natrafiono na fragment konstrukcji drew-
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nianej o blitej nieokreślonej f~cji. 

W trakcie badań powierzchniowych, w ziem~ ornej znaleziono 

bardzo dQtą iloś6 fragmentów ceramiki wcżeenośredniowiecznej 

/X-XII wiek/., kilkadziesiąt fragmentów ceramicznych dyez oraz kil-

- ka łytew kościanych. w kilkQDaetQ pQDktach stwierdzono rozorane 

piecowiska, w poblitQ których znajdowały ei_ę bryły tQtla telazne

go. Na podetawie rozrzQtll powyższych znalezisk określono w przy- . 

bliteni11 zasięg osady oraz jej powierzchnię /ok. 2 ha/. 

W zwię.zk11 z syetematyc_znym niszczeniem osady przez orkę, ·- ko

nieczne jest jak najszybszejej zabezpieczenie przed dalszą dewa

etację. 

W rok11 1970 projektuje się tQ rozpoczęcie - systematycznych 

prac wykopaliskowych. 

RAJEC PODUCHOWNY, pow. Radom 

Stanowieko 1 

MuzeQm Re~ionalne w Radomiu 

Badania prowadził mgr Wojciech Twardowski. 

linansowało Muzeum Regiona~ne w RadomiQ, 

Pierwszy sezon badań. Osada wczesnośr~d

niowieczna. 

Osada w Rajcu położona jest na piaszczystych wzniesieniach, · 

przeoi.ętyoh dwoma zbiegającymi się tutaj strumieniami. 

Powierzchniowo stwierdzono, te ślady osadnictwa wczesnośred

niowiecznego występują na rozległym terenie w postaci dutej ilości 

oeramiki .oraz kilkQDastu plam ciemnej ziemi . z zawartością kulturo

wą. wskazujących wyratnie miejsoa,dawnych domostw. Szczególne na

silenie tyc,h zjawisk występQje na cyplQ między dwoma strumieniami 
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/et. 1/ szerokim pasem wzdłu~ południowego brzegu strumienia 

·~nich" /et. 2/ oraz .na wyeoczytnie /st. 3 grodzisko?/ .w widłach 

dw~ strumieni, na zachód od stanowieka 1. 

Badania ratownicze na stanowisku nr 1 spowodowane były ek~

ploatacją piask~ do celów b~dowlanycb. W czerwcu 1969 roku prze-
2 badano na zagro~onym terenie powierzchnię 60 m do przeciętnej 

głębokości 1 m. 

Odsłonięto zarysy ziemianki / wymiary 5 x 5 m/ z płytkim 

przedsionkiem o w~iara ch 6 x 1 m. W północno~wscho~nim naro~nik~ 

chaty znajdowało się palenisko z dużych kamieni granito~ych. Na 

dnie ziemianki stwierdzono istnienie resztek polepy. glinianej. W 

pob.liżu paleniska, ponUej dna chaty, odkryto wkopane w ziemię 

naczynia gliniane. W wypałnisku chaty znaleziono bardzo wiele frag

mentów ceramiki, przęśliki z gliny i miękkiego kamienia, osełki, 

'szydła kościane, no~e ~elazne i kilkanaście fragmentów pra~nicy 

glinianej. na pods'tawie uzyskanych zabytków ziemiankę można dato

wać na X wiek. 

Przewiduje eię dalsze badanla ze względu na zagro~enie obiek

tu przez głęboką orkę . jak te ~ w celu bli~szego rozeznania tego 

interes~jącego zespołu. 

RAJGRO·.D, pow. Grajewo Muzeum Okręgowe w Białymetoku 

Badania prowadziła mgr Danuta Jaskanie. Finansowało 

Muzeum Okręgowe w Białymstok~. Pie~szy sezon badań. 

Gr odzisko wczesnośredniowieczne, dwór i cmentarz no-

wożytny /XVI-XVII wiek/, śl~dy osadnictwa z okresu 

rzymskie•go. 

Prace miały charakter badań sondażowych. Dotyczyły one gro-
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dsieka swanago "Górą samkową", QZPawanego sa ~eden s cs~łowych 

obiektów oeadnicsych południowej csę,ci Ja6wieły. Grodsi~o poło

to~• ~eet na wyniosłym wzniesieniu o bardso stromych sbocsach 

/do 40 m ponad lustro wody w czę,oi zachodnie~/ ~ajdującym . eię 

na końcu półwyspu wachodniego brzegu jeziora Rajgrodzkiego • . 
Grodaleko ma kształt wieloboku wydłutonego po o•t północ -

południe /200 m x·~·140 m/ bas napowierschniowych .Uadów obwałowań~ 

. Majdan grodziska jeet płaski, hajwytszy w czę,ci zachodniej. 

Badaniu~ ob~ęto majdan, kt6ry pr~~cięto dwoma równoległymi 

wykopami usytuowanymi po osi wschód-zachód w odległości 40 m od · 

siebie oraz wykopem prostopadłym do obydwu przy zachodniej skar- . 

pie. Załotono ponad~o dwa wykopy u podn6ła grodziska w czę~ci pp

łudniowe~ i wscho.dniej. Eksploracja ujawniła resztki zabtu.dowy _z 

osasów nowotytnych oraz doś6 nikłe Uady grodu wczesno,rednio

wleosnego a takłe osadnictwa wcześnie~szego. 

W zachodniej'ozęści majdanu odsłonięto'fragment fundamentu 

kamiennego budowli ceglane~ wzniesionej z dwóch rodzajów cegieła 

palcówki i cegły gładkiej. Budowla powstała zapewne w pierwszej 

połowie XVI wieku, by6 mote na miejscu wczdniejszego za~otenia. 

Odkryte ' tu fragmenty kafli stanowię częś6 wystroju wnętrz z dru

gie~ połowy XVI wieku i początku XVII wieku. Star~stami rajgro~s

kimi byli wówczas przedstawiciele rodziny Dulskich pieczętujący 
. ' eię herbem "Przegonie" widniejęcym ~ kaflach. Resztki lekkiej za-

budowy z tego czasu atwierdzbno teł w północno-wschodniej i wschod-
. . 

niej części majdanu. Niwelacja związana s budowami załoteń rezy~ 

dencjalnych i gospÓdarozyoh wielkiego dworu z XV-XVII wieku znisz

czyły wcześniejszy układ warstw. Jedynie na kraw.ędd w~chodniej 

zachowały się one w sposób D&~ tyle dostateQzny by móc rozpozna6 

ślady znissozonych .potilrem trzeob.kolejnych umocnień wałowych . 

konstrukcji kamienno-drewniano-ziemnej s okreeu wczesnego średnio-
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wiecza. Nie wykluczo~e jednak, te pierwsze załotenie wałowe może 

pochodzić ł'l I w. n.e., a nawet z ok:re.su rzymskiego, na co wskazu

je ceramika występująca w waretwie najgłębszej. Zalegająca wyt~j 

ceramika nawiązu~e do ~orm spotykanych w materiale bałtyjskim •. 

Slady osadnictwa starotytnego 1 wczesnośredniowiecznego wy

stąpiły także ·u podnóża Góry Zamkowej, zachowane szczątkowo 

wekutek pótniejezych ·niwelacji powierzchni. Warstwa z ceramiką 

obtaczaną zalegała -na niezbyt intensywnej warstwie z oe~~~~ 

ręcznej roboty. Są to- aaczynia ·gładkościenne, ornam~ntowane line

arnie lub _o ·powierzchni chropowaconej i krawędziami zdobionymi 

odciskami palców. Pod względem formalnym nawiązuję one raczej do 

materiał-ów bałtyjekich z · początków n.e. i I wieku n;l.ż d·o materia

łów okresu wczesnot-ellumego. 

W odległości-ok. 250m na wschód od Góry Zamkowej, także na 

'terenie półwyspu, -~lokalizowano wokół budynku szkolnego cmenta

rzysko szkieletoM·. ·Pochodzi ono zapewne z czasów nowotytnych·, po

nieważ w tym miejeeu znajdowały się do d~iej połowy XIX. wi~ku 

-kolejne budynki kościoła parafialnego, przy czym czas powstania 

parafii w Rajgrodzie odnieść należy do drugiej połowy XIV wie~u. 

Byó mote, kościół i związany z nim cmentarz, USJtuowano na miejecu 

wcześniejszego /jaćwieskiego/ urządzenia kulturowego. 

Badania prz~prowadzone w 1969 roku potwierdzają domniemania 

o istnieniu na Górze Zamkowej grodu wczesnośredniowiecznego, a 

także wiadomości o założeniu na jego miejecu '~ielkiego dworu" w 

czasach nowożytnych. Potwierdzają też one epoe~~zeżenia B. Ehrli

cha poczynione w ozas1e jego badań z lat 1915-1916. 
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RJKORAJ. po~. Piotrków Trybunalski Muzeum ~rcheologiczns 

i Etnograficzne w Łodzi 

Badania prowadziła mgr Aldona Chmielowska. 

,,Finansował WKZ w ł.odzi. Trzeci sezon badań. 

Grodzisko wczesnośredniowieczne /XI-XII w./. 

W bieżącym roku całkowicie wyeksplorowano wykop I /badany od 

1967 roku/ usytuowany w północnej częś_ci wału wewnętrznego gro

dziska. Trzyletnie prace archeologiczne dostarczyły danych do po~-
' nania konstrukcji tej części wału. Jego piaszczyste jądro - od 

strony wewnętrznej - umocnione było konstrukcją drewnianą. która 

uległa zupełnemu. spaleniu. Zewnętrzne zbocze wału przykrywał gru

by ~ła~zcz, gliniany, spoczywający na ławie kamiennej, częściowo 

stanowiącej stopę fundamentową wału. 

Ruchomy materiał zabytkowy , to głównie ceramika. koŚci zwie

rzęce. drobne fragmenty zniszczonych przedmiotów telaznych i trag-

ment przęślika glinianego. 

Ze zwęglonych konstrukcji drewnianych pobrano prób~i do ba

dań na zawartość węgla radioaktywnego /014;. 

Na podetawie ceramiki, wetępnie motna okreś~i6 czas funkcjo

nowania grodu od końca IX do XII wieku. 

ROGALE. pow. Kolno patrz okres wpływów rzymskich 

SANDOMIERZ patrz średniowiecze 
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SANDOMIERZ 

Collegiwm Gostomianwm 

Badania prowadzili doo. dr Włodzimierz Sza!rański, 

dr Stanisław Tabaozyński /autor sprawozdania/ przy 

współudziale dr Eleonory Tabaozyńskiej, mgr Jacka . 

Przeniosło i mgr M. Rulewioza. Finansował IHKM PAN 

oraz WKZ w Kielcach. Pierwszy sezon badań. Wczesno

średniowieczny zespół miejski. 

Prace wykopaliskowe objęły obszar 5 arów i zlokalizowane by7 

ły _ na dziedzińcu Collegiwm Gostomianum. W rezultacie kilkwmiesięos

nyoh prac wykopaliskowych rozpoznano szczegółowo zarówno układ 

wielowarstwowy spiętrzonych warstw kulturowych i poziomów o~adni

czyoh, jak i układ przestrzenny zabudowy. Pod pierwsz4 warstwą we

getacji powierzchniowej spoczywa sięgaj4oa do głębokości ok. 40 om 

warstwa druga - szarej, spoistej i ubitej ziemi, rezulta~ niwel~

oji gruzowiska pozostałego po rozbiórce ko·acioła św. Piotra w ro

ku 1821 i adaptacji terenu do zadań boieks i ·daiedzińoa szkolnego. 

Głębie_j zalega gruz budowlany przemieszany gdz:!eniegdzie z brunat

ną ziemią sięgając w Qbrębie dawnego kościoła do głębokości około 

1,80 m, a poza kościołem do głębokości około 2,80 m. W gruzie ·tym 

natknięto się na fragmentaryczne pozostałoBoi murów dawnej ~więty

ni i rozpozpano w nich częś6 planu tego obiektu sakralnego. Na 

działkach wykopaliskowych wewnątrz kościoła odkopywano murowane z 

cegieł grobowce, na niektórych działkach nawet po 2-3· W niektóryob 

z nich odkryto szkielety ludzkie występujące poza obrębem ko·śoio

ła w znacznym zagęszczeniu zarówno w płaszczytnie jak i w pionie. • 

w sumie cmentarzysko dostarozy~o około 140 po~hówków. Odkopane 

ludzkie szczątki kostne maję dute znaczenie dla antropologicznych 



bedd nad a~ruktuą l11dno6oi dawnej Polaki obraeując przemi&Jl1 

populacji aandomierakiej w oięg11 bu uała tyaięoa lat iatnienia 

miasta . 

W6r6d inwentarsa wydobytego· 11 ppiaanego cruzowiaka, 11 obrę

bu warstw. i niekiedy wnętrza grob6w, na kt6ry akłada aię ponad 

p6ł tyaiEłca zabytk6w, wymieni6 naleŚy kolekoję da~nyoh szkie~. 

komplet monet od XIV do XIX wieku, nieco bitllterii, narzędzi pra

cy i innych przedm1ot6w codsiennegó utytku. Najciekawszym obiek

tem jeet czworokątna b11dowla wzmocniona,przyporami prostopadłylit 

i ukodnymi wras z aneksem o~ atronr p6łnocnej. Wątek okr11eakowy 

~ej budowli, typ zaprawy. murarskiej oraz jej zwią11ki s obszarem 

morawskim i dalmatyńako-istryjekim w U atuleciu wakazywałyby na 
' 

preromańeki obarakter tego obiektu. Budowla nie została d'dkryta 

w oał.ośoi. Ukła4 warstw woueno.tredniowieos~oh został w przewał~ 

nej m~erze zniazozony przez pcUniejaze pooh6wki. Z tego tet wzglę

dll doidlejl!l;;;e okre6lenie chronologii odkrytej budowli kamiednej 

motliwe będzie dopiero po uzyskaniu dalszych materiałów zabytko

wych i obserwacji atratygrafioznych. Poza reliktami budowli kamien· 

nej ~ oha~akterze preromańekim odkryto takte szere~ fragment6w mu

rów p6tnogotyokich 1 barokowych, związanych • pdtniejazymi fazami 

kościoła ~. Piotra. 

Odkryte pozostałości kościoła św. Piotra maję dllte znaczenie 

dla problematyki wozel!lno6redniow1eoz~go Sandomierza, w ezozeg61-
' . 

ności zaś badań w rejonie .collegium Gostomianum, kt6ry był niewąt-

pliwie centrum, lub jednym z oentr6w form11jącego się ośrodka 

wczesnomiejekiego. 

BANDOMIERZ - Xo6o16ł św. Ducha patrz średniowiecze 
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SANDOMIERZ - mury miejskie patrz ~redniowieoze 

SICINY, pow. Góra patrz okres neolitu 

SIERADZ - Wzgórze Zamkowe Pracownia Arc~eologiczno

Koneerwatorska PP PKZ, ,·I 

Oddział w Warezawie 

Badania prowadził mgr Krzysztof Nawiński 

z udziałem mgr Anny Dzierzgowakiej i stu

dentów UW. Finaisowaliz WKZ w łodzi i Mu-

zeum w Sieradzu, Pi~rwszy sezon badań. 

Gród i zamek wczesno~redniowieczny i 4red- · 

niowieczny. 

Celem badań aroheologiczno-architektonicznyob było poznanie 

zabudowy wzgórza z czasów istnienia tu grodu, potem zamku - ze 

szczególnym uwzględnieniem systemu obronnego. 

Założono pięć wykopów o łącznej powierzchni około 400m2• w 

trakcie badań odkryto dolne partie ceglanej baszty, na kamiennym 
' 

fundamencie o ~rednicy zewnętrznej 9,80 m. Cegły o wymidraob 26 x 

12 x 8 cm uło~one w wątku wendyjekim, sugeruję wczesne pochodze

nie obiektu, prawdopodobnie ź połowy XIII wieku. Zachowała się 

piwnica baszty z fragmentami sklepienia, ceg~anych schodów oraz 

rrzypuszczalnego filara podtrzymujęcego sklepienie piwnicy. Pod-

'•ga /o grubości ok. 1 m/ była 11 desek, międ11y który~i .znalesiono . 

·• r. ilo~ci fragmentów ceramiki z XIII/XIV wieku uło~onej warstwa
\ , ., izolacji od wilgotnego podło~a. W -tymte wykopie natrafiono 
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takte na przylegający do baszty tragmant muru obwodowego. Slady 

tego muru odkryto i . w wykopach zakładanych prostopadle do skarpy 

wzgórza. Przecinał on i niszczył wcze~niejsze konstrukcje drew- . 

niane - chatę zrębową i wały izbicowe /XII-XIII wiek/· Do znanych · 

dotyohozae dwóch faz umocnied grodu, dossła więc faza nowa, po

średnia między nimi, z kodca XII i początku XIII wieku. 

Zagadkę etanowi odkryty poziom przypuszczalnego dziedzińca 

zamku uchWycony w dwóch wykopach. ~le na r6tnycb głębokościach. 

Wśród materiału zabytkowego przew~!ają ulamki ceramiki · śred

niowiecznej znalezione w licznych warstwach rozbiórkowych i we · 

wkopach. Więkezośó fragmentów naczyń 1 kafli pochodzi z XIV-XVI 

wieku. Zwraca . uwagę mała iloś6 ceramiki polewanej przy zdecydowa

ne j przewadze siwionej. Na ten okres mogą by6 także dato~ane prseł• 

mioty metalowe np. nót & XV wieku, groty b~łtów od kusz, okucia 

żelazne. Materiał z grodu wykaa11je większą różnorodnoś6 i korela• 

c ję z układem stratygraficznym, Z przedmiotów unika~nyoh . znalezio• 

no <'lwa "orzechy" kościane z części spustowej kuszy /datowane cera

miką na wiek XIII/, ostrogę żelazną z zacsepami i kolcem /druga 

połowa XIii wieku/, zdobiony grzebied rogowy /konieo II~! wieku/e 

fragmenty miecza oraz sierp żelazn~. 

w trakcie badań przeprowadzono earię wierceń.ręcznych, które 

umożliwiły póiniejszą lokalizację wykopów. Wierceniami odkryto 
' , 

także przebieg mur11 obwodowego we wSbhodniej części wzgórza oraz 

stwierdzono prawi~ nienar~azony Qkład stratygraficzny w jego po

łudniowo-zachodniej partii. 

13ad~ia będą. kontyn~owane w rok~ przyszłym . 
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SILNICZKA, pow. Radomsko PWRN Wydział Kult~ 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 

Biuro Dokumentacji Zabytków 

w Łodlli 

Badania prowadził mgr Jerzy· Aug~styniak. 

Finansował WXZ w Łodzi. Pierwszy sezon 

badań. Cmentarzysko szkieletowe z XI wie

k~, ~lady osadnictwa z XIII wiek~. 

Przy wybieran~u plask~ znaleziono miecz i kości ludzkie. 

Przeprowadzone prace wykopal18kowe wykazały, te wieloletnie /jesz

cze przed wojną/ wybieranie pies~~ zniszczyło bezpowrotnie więk

s~ą czę~6 cmentarzyska szkieletowego, połotonego na etoku niewiel

kiego wtniesienia na północny wschód od zabudowań wsi. Y br. od~ 
' . 

kryto 5 grobów& ' groby kobiet 1 2 męśczyzn. Yyposatenie gro~u nr 

1 - 79 paciorków szklanych, 12 kabłączków skroniowycha grobu nr ,2 -
' 

3 kabłączki akroni~wea grob~ nr ' - arot włóczni, wiadro& trobu 

nr 5 - 113 paciorków szklanych, 2 paciorki ze szkła kolorowego. 

Grób nr 4 nie posiadał •yposa~enia. 
' Y grobach kobiet zachowane tylko czaszki, szkielety mętczyzn 

w większej czę~ci dobrze zachowane. 
" Na drodze polnej przecinającej wzniesienie znaieziOho hełm 

~elazny, stotkowaty, spłaszczony, wykonany z jednego kawałka bla• 

chy. Sądząc ze eposob~ wykonania jest to wyrób miejscowego kowala. 

Hełm datowany jest na XI wiek. Jest to więo szósty egzemplar~ z 

Lego okresu w Polsce. 

Badania powierzchniowe, prowadżone w najblitszej okolicy, w 

odległości ok. 500 m na północny zachód od cmentarzyska, wykazały 

obecno~6 osadnictwa /XIII wiek/~ 
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SŁABOSZEWO, pow. Mogilno Muzeum ta. Jana Xaeprowicza 

w Inowrocławiu 

Badania prowadził mgr Czesław Sikorski przy udziale 

~gr Janusza Piontka a Zakładu Antropologii Etnicz

~ej 1 Regionalnej Uniwersytetu w Poznaniu. finanso

wało Mogileńskie Towarzystwo Kultury. Pierwszy sezon 

badań . Osada 1 cmentarayskc wczeeno~redniowieozne i 

'redniowiecsne, cmentarzysko h'lsztackie, 'lad mezo

litu. 

Stanowieko znajduje eię przy szosie Slaboazewo - Xrzekotowo 

na terenie twirowni naletącej do Gromadzkiej Rady Narod~ej w Kot

rem• W iataoh 1878/79 było badane przez nauczyciela gimnazjalnego 
' . 

dr Bchwartza z Poznania 1 wybitnego niemieckiego antropologa dr 

Rudolta Virohow'a z Berlina . Odkryto· wówozae grób skrzynkowy oraz 

60 grobów wczesnośredniowiecznych. 

t rok~ 1953 mgr Bonitacy Zielonka zlokalizował tu cmentarzys

ko haler:tackie. 

Tegoroczne badania miały charakter ratowniczy. Z~łotono dwa 

wykopy. 

W y k o p nr I 

Wzdłut krawędzi piaakowni załołono wykop _długości ·. '\ 6 ' m i 

przeciętnej azeroko,ci 2,5-' m. Wyeksplorowano s niego sabytki 

niezozone przez ciągłe osuwanie eię dwudziestometrowej skarpy twi 

rowni. W zachodniej csę,ci wykopu zlokalizowano osadę wcteenośred 

nicwieczną i 'redniowieczną. Odkryto 5 jam i jdną czę~ciowo zni· . 

ezczoną półziemiankę. wypełnionę ?umusem, zewierajęcym ceramikę 

wczesno,re~iowieozną. Półziemiankę i jamy_na podetawie oe~amiki 



"' .!"Jotow ano na XII wiek~ Odsłonięto równiet 16 jam ~redniowieos

n ych •. Dwie z nich są pOtZostałością po spalonych chatachi zawie

ra ł y one ceramikę 6redniowieczną. bogato zdobioną, fragmenty me

t alowych przedmiotów m.in. dobrze zachowane nożyczki. Pozoetałe 

jamy mają charakter nieokreś~ony, były one rótnej wielkości, za

wierały węgle drzewne, polepę. kamienie, okorowAne kłody drewnia

ne i · ceramikę średniowieczną. Osad.ę na podstawie ceramiki wydato

weno na iv-XVII wiek. 

We ws<:hodniej części wykop11 nr I zlokalizowano omentar:zysko 

'redniowieczne. na którym odkryto grób zbioro•y, zawierający szkie

lety ok 16 osobników rótnej płci i wiek11. Kości były poł11pane. 

niektóre zwęglone. Wśród kości znaleziono złoty pierścień relik

wiarzowy, wykonany w 1523 rok11, medalion z brązu posrebrzany i in

krllstowany ZfOtem z drzeworytem blitej nieokreślonego świętego, 

paciorek od rótańca toczony w kości i rze~biony oraz monetę litew• 

ską Jana Kazimierza /1649-1668/. 

W y k o p n r I I 

Wykop usytuowany prostopadle do wykopu nr I przeciął wzgórze 

wzdłuż osi N-S. W tym wykopie wyeksplorowano 60 grobów szk~eleto-. 
wych i 4 sk11piska kości. Szkielety bez trumień leżały na wznak z 

wyprostowanymi kończynami dolnymi i górnymi, głowami skierowane 

na zachód. Siedem z odkrytych szkieletów miało w ustacą~ srebrne 
) 

lub brązowe posrebrzane monety. Trzy pochówki ze śladami obrzędo-

wego ogniska palonego na piersiach zmarłego należałoby odnieś6 do 

wczesnego średniowiecza. 

w skupiskach kości znale dono wczesnośredniowieczny pierścio-

nek z brązu, klamry do pasa ora~ nożyk telazny z kolcem do ręko

jeści. Wymienione skupiska szkieletowe powstały prawdopodobnie 

przy wkopywaniu pdtniejszych g~obów na wczesnośredniowieczne omen-
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tarzyeko. 

Na powier~chni wzgórza widoczny jest niewysoki oktogonalnJ 

wał, prawdopodobnie pozoetało~6 obozu wojskowego z czasów wojen 

szwedzkich. 

Na zachodnim łagodnym stoku.wzgórza odkryto pod wałem wy~Ó· 

py po dwu głębokich suchych fosach. 

Osada i cmentarzysko ~redniowieczne są związane z wybudowa

nym w początkach XV wieku kościołem, zniszczonym w czasie wo.jen 

szwedzkich. W piasku twirowni znalez~ono luJno letęcy krzemienny 

grocik mezolityczny. 

BMUSZEWO, pow. Węgrowiec 

. SOBIBI-MONASTERZIC, pow. Leeko 

STARA WIES 

Ludwinów 

STARE DRAWSro, pow. Szczecinek 

wyspa Bielawa 

patrz uzupełnienia 1968 

patrz średniowiecze 

pa~rz okree · lateński 

patrz okres halsztacki 
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STAROGROD, ~ow. Chełmno Katedra Archeologii Polski 

i Powszechnej Uniwersytetu 

im. Mikołaja Kopernika 

w Toruniu 

Badania prswadził mgr Andrzej Kola. Pinansowało 

PPRN w Chełmnie. Pierwszy sezon badal1. Osada 

w czesnośredniowieczna i ~redniowieczna. 

Sond.ażowe prace archeologiczne na tzw. szerokim podgrodziu · 

/przedzamcz~/ przeprowadzono w związk~ z badaniami archeologicz

nymi i historycznymi nad wczesnofe~dalnym o~rodkiem osadniczym 
. 2 . 

w Chełmnie. Założono trzy wykopy o łącznej powierzchni '6 m • Ca-

lec osiągnięto na głęboko~ci 0,9 - O,E m. We wszystkich wykopach 

stwierdzono mocno zniszczoną i przemieszaną warstwę z zabytkami 

/głównie ceramiką/ datowanymi na okres pó~no~redniowieczny i no

wożytny. Kilka drobnych ułamków ceramiki wczesnodredniowiecznej 
' 

z wykopu II /puludniowa część przedzamcza/ zalegało na wtórnym 

złoż~ stanowiącym wypełnisko obniżenia teren~. Nie mniej świadcZ4 

one o istnieniu w tym rejonie osadnictwa wczeenojr,dni6w~ecznego, 

którego zlokalizowanie będzie celem przyszłych badal1. 



- 320 -

STAWY, pow. Jędrzejów Zakład Badań Polekiego 

SredniowiecEa 

Uniwersytetu Warezawskjs go 

Badania prowadEiła mgr Zofia Wojnicka. Finansował 

WXZ w Kielcach. Drugi seEon badań. Osada i GrodEisko 

woEeeno~redniowiecEne. 

Obiekt jest dwuwarstwowy. Grodlllis.ko etanowi fazę młodszą. 

datowaną na wiek XII. Jest silnie zniszczone przel/l orkę. Otacza-' 

ję je cztery fosy i wał, odkryty w roku ubiegłym między fosą I 

i II. 

W roku bietęoym kontynuowano przekrój przez grodzi~ko wzdłut 

osi wsoh~d-zachód. Przecięto fosę III i IV. Odległoś6 między ni

mi wynosi ok. 9 m, azerokoś6 fos u wylotu 9 - 10 m. Pomiędzy fo

są II a III nie etwierd·zono tadnych śladów wału. Natomiast między . 
III a IV - występuje silnie ·zniwelowana warstwa piasku z próchni-

cę a w zasypie obu fos - warstwy piasku z kamieniami, które mogą 

by6 pozos'tałościę zniszczonego wału. :rosa IV • płytsza o<,i pozosta

łych, została uchwycona na zakręcie, skręt ten wskazuje, te ota

czała ona wnętrze grodu. Co do pozastałych fos n~e ma pewności 

czy były koncentryczne, czy odcinały łukiem cypel wzgórza. 
' 

Układ stratygraficzny i regularne odstępy między fosami wska-

zuję. te były one współczesne sobie. Na dnie fos III i IV znale

ziono ceramikę całkowicie obtaczaną, półfabrykaty z rogu i kości 

oraz dwa przedmioty telazne. Dodó dutą ilośó materiału . ceramioz

nego odkr~to zwłaszcza w fosie III w warstwie Iiic. Warstwa ta 

jest przecięta przez wkop stanowiący wyrajny ślad pogłębiania fo-

ey. 
Ze starszej osady odkryto w tym roku jedną ziemiankę z pale-
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niskiem prostokątnym . oraz dwie jamy wkopane częściowo w ziemian. 

~ę. Zarówno w chacie, jak i w jamach znaleziono ceramikę wczesno

~ e dniowieczną ręcznie lepioną i niewiel~ ilo~ó sórą obtaczanej. 

STRZELCE, pow. Mogilno 

SZCZECIN - MSCiiCINO 

Stanowisko 1 

patrz okres wpływów rzymskich 

Pracownia Archeologiczno

Koneerwatorska PKZ Oddział 

w Szczecinie 

Badania prowadził mgr Ryszard Rogosz. Finansowało 

· Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w 

Policach. Pierwszy sezon badań. Grodzisko wczesno

średniowieczne /IX-XII wiek/. 

Grodzisko w Szczecinie-Mścięcinie poło~one jest na północnym 

krańc~ tarasowatego wzniesienia, które rozdięga się na lewym brze

g~ odnogi Odry zwanej larpą. Otoczone od wechod~ i północy bagnie

tymi łąkami zajmuje najwytszy punkt terenowy z nat~y obronny 1 

tr~dno . dostępny. 

Grodzisko, znane w literat~ze przedmiotu, było ama•torsko ba

dane w okresie przedwojennym. W 1954 rok~ prowadzono badania ra

townicze w trakcie przeb~dowy ~. Dębowej. Planowane prace :zmie

rzające do rozbudowy istniejącej oczyszczalni 6cieków w Policach 

spowodowały koniecznośó przebadania północno-wschodniej części . 

grodziska przeznaczonej do niwelacji. 

Ogółem przebadano w br. powierzchnię 175 m2, która objęta byłn 

trzema wvkopami. Wykop I - zasadniczy, przecinał po osi północ-
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południe skarpę i skraj g~odzieka sięgając środka majdanu. Pro

stopadle do niego na osi wschód-zachód wytyczono dwa dalsze wyko

py obejmujące wachodni ~kraj obiektu. Eksploracja poszczególnych 

warstw umożliwiła uzyskanie wyrajnago obrazu kolejnych taz oead

nic&yah występujących na grodzisku. 

Bajetarazy poziom etanowiła warstwa próchnicy rozpostarta 

nad gliniaeto-piaezózyetym calcem z licznymi jamami i paleniska

mi wkopanymi w calec. d.atowany materiałem zabytkowym na IX wiek. 

Nad tą warstwą wystąpił wyrajny poziom osadniczy, z którym 

łączy się pierwsza faza wału o konstrukcji drewniano-ziemniej, • 

uchwycona na północnym skraju wzniesienia. Wnętzze zabudowane by

ło drewnianymi chatami o czym świadczą ślady spalonych konstruk

cji. W oparciu o zebrane materiały ten etap osadniczy mieścił sit 

w ramach IX i początkach X wieku. Stosunkowo dobrze czytelny był . - . 
poziom młodszy. zachowany w postaci gliniasto-próchniczej warstwy 

z licznymi paleniskami i bogatym materiałem ceramicznym. Z tą ta

są łączy się kolejny etap przebudowy wału drewniano-ziemnego, 

wzmocnionego od strony wewnętrznej tarasowato układającymi si, 

warstwami gliny i pojedyńczych kamieni. Wetępnie wydato~ano ten 

etap na X i początek XI wieku. 

Najmłodszy poziom osadnictwa wozeenośrednio~iecznego stano

wią warstwy próchnicy zalegające pod humusem. Slady licznych roz-
' 

oranych i rozwleczonych palenisk p~walają stwierdzió, iż ten etap 

zamieszkiwania grodu został w dutym stopniu zniszczony intensywną 

uprawą i zagospodarowywaniem terenu. 

Reasumując stwierdzió należy. że gród powstał na wcześniej-. 
ezej otwarte3 osadzie i funkcjonował w końcowej . tazie.IX bąd• po-

czątkach X wieku rozwijając· się aż do początk~w wieku XII. Obron-, 

.ne wały wzniesiono od strony półaoonej, zachodniej i południowej. 

Natomiast partia wschodnia, obniżając się skłonem w stronę bagien,. 
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etanowiła rozległy majdan. 

SZCZECINEK 

Stanowieko 1 

Pracownia Archeologiczno

Konserwatorska PKZ Oddział 

w Szczecinie 

Badania prowadził mgr Ryszard Rogoez. ~inaneował 

WKZ w Koszalinie. Pierwszy sezon badaó /badania 

zakoóczone/. Osada/?/ wozeeno~redniowieoznaa za

mek średniowieczny. 

Stanowieko położone jest w zachodniej czę~ci miasta Szcze

cinka, na wschodnim brzegu jeziora Trzęeieka. Od wschodu otacza 

go łagodnym zakolem rzeka Niezdobna, od 1ółnocy kompleks budyn

;ków PPRN, z. centralnie położoną prosto)cętiUJ bryłę zamku. 

Celem badaó było stwierdzenie istnienia fundamentów śred-

nicwiecznej wieży lokalizowanej przy wachodniej ścianie zamku, 

oraz śladów ewentualnego starszego osadnictwa. Zwarta zabudowa 

oraz ukształtowanie terenu pozwoliło na założenie zaledwie dwóch 

wykopów o powLerzchni 12m2 , które dochodziły do szczytowej -

wschodniej kurtyny zamku. 

W obydwu wykopach górne - najmłodsze warstwy były wyratnie 

przemieszane i zawierały materiał średniowieczny oraz współczes

ny. We wschodniej partii wykopu I odkryto /średnio na głębokośoi 

2 m poniżej poziomu humusu/ układ kamieni i cegieł gotyckich 

związanych zaprawę. Stanowiły one fundament muru o szerokości do 

m, który biegł łukiem z północnego zachodu na południow~ weoh6d 

i odpowiadał ukształtowaniem i lokalizacją poszukiwanej wieży. W 

oparciu o fragmentarycznie zachowany materiał kulturowy, zebrany 
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w warstwie związanej z budową wie~y. mo~na przypuezcza6, te wznie

siono ją w XIV bąd' XV wieku. 

Dodaó nalety, te mimo obserwacji prowadzonych równiet w wy

kopach budowlanych i kanalizacyjnych sięgających bagnieto-torfo

wego calca, riie udało się uchwyci6 czytelnych warstw wczeenośred

niowieoznych. Nie~mniej istnienie osadnictwa starszego na tym 

obiekcie poświadczają ułamki naczyń całkowicie obtaczanych, spo

radycznie znajdowane w przemieszanych warstwach średniowiecznych. 

Niemal całkowitg przemieszanie warstw, spowodowane licznymi 

zmianami architektonicznymi oraz pracami ziemnymi umiem6żlłwiło 

szersze rozpoznanie obiektu, głównie zaś jego najstarszej wczesno-

6redniowiecznej historii. 

SZCZECINEK 

SZCZEKARKOW, pow. Lubartów 

Btanowiskó "Kopiec" 

patrz epoka br4zu 

Konserwator Zabytków 

Archeologicznych w Lublinie 

Badania prowadził mgr Andrzej Kutyłoweki •. Finansował 

WKZ w Lublinie. Drugi sezon .badań. Slady osady i kop~ 

es-kurhanu z okresu wczesnego 9redniowieczaa pojedyń

czy grób szkieletowy, nowożytny. 

Kontynuowano badania z roku 1961. St~nowieko poło~one jest 

na lewym brzegu Wieprea, na tarasie nadzalewowym· /ponad 150 m npm/, 

u wylotu /po stronie zachodniej/ w4wozu, kt~rym biegnie droga gos

podarcza .prowadząca od szosy Lubartów-Parczew do Brzezin. 
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Wykopy załotono na pol~ nale~ącym do T. M~chy, nawięz~ją~ 

do miejsca badań • 1961 rok~. Ogółem rozkopano obszar o powiere

chni 45 m2• Bt~ierdzono nikłą, bardzo zniszożonę, wozesnośrednio
wieoznę warstwę osadniczą zawierającą mało ułamków ceramiki. Uoh• 

wycono dalszą czę~ó /wschodnią/ przyk~hanowego rów~ kolistego, . . . 
pozostającego niewątpliwie w związk~ z budową kopca /rozoranego 

w 1937 roku/. Ustalono, te kopiec ten był wznieeiony ·na terenie 

wcześniejszej osady wczesnośredniowiecznej, której zasięg jest 

znacznie większy od podstawy kopca, zwłaszcza w kierunku pąłud

niowo-wschodnim i południowym. Dokładniejsze ustalenie zasięg~ 

osady wymaga dalszych badań. ~ 

Poza obrębem kopca, od strony wschodniej, natrafiono na po

jedyńczy pochówek szkieletowy młodego osobnika przyp~ezczalnie 

z XVII-XIX wiek~. 

Ni~ udało się dokładnie uetali6 chronologii kalietego rowu . 
przyk~hanowego. Stwierdzono jedynie, it rów ten jest stratygra

ficznie ~łodezy od wczesnośredniowiecznej waretwt osadniczej. 
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BZOZEKA.R101r. pow. Lubartów Konserwator Zabyttów 

Archeologicznych w Lublinie 

1962. 

Badania prowadził mgr Andrzej Xutyłowski. 

Pinansował WXZ w Lublinie. Trzeoi sezon 

badań. · Osada wczesnośredniowieczna od 

IX-X wieku do XIII wieku. 

Tegoroczne wykopaliska były kontynuacją prao z lat 1961~ 

Stanowieko połotone jest na lewym brzegu rzeki Wieprz, na 

północnym krańcu rozległego wzniesienia. będącym tarasem nadza

lewowym, na północ od wsi Brzeziny, pomiędzy Wieprzem ~drogą 

gospodarczą. 

Wykopy załotono nawiązując do badań z lat 1961-1962 w pół

noono-wachodnieJ ozę6ci stanowiska. Wyeksplorowano 165 m2 tere

nu. Odkryto1 jedną jam~ o trudnej do okrdlenia ftmkcji, zawie

rają?4 ułamki naczyń -typu ceramiki "pó,nołutyckiej"a jedną jamę 

z dwoma pomieszczeniami gospodarczymi /zbiorniki na ziarno?/ oras 

dwie jamy mieszkalne, które nalet~ niewątpliwie do okresu wczes

nego średniowiecza. Obok tych obiektów odsłonięto jeszcze 15 jam 
- . 

po wkopanych słupach. W kilku B niob znaleziono ułamki ceramiki 

wczesnośredniowiecznej. 

W obu jamach mieszkalnych były resztki paleniska w jednej, 

palenisko umieszczone było w narotniku południowo-zachodnim i ~ia

ło podstawę z polnych kamieni, w drugiej - palenisko znajdowało 

eię mniej więcej w środku i miało podstawę z gliny. W Jamie gospo

darczej na szczególną uwagę zasługuje znal~ie~ie dutej ilości 

zwęglony~h ziarnek. zbota /tyto i ~ezenica?/. 
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· Najliczniejszą grupę zabytkdw tworzą znaleziska z XI-XII w.

Do najcenniejszych nale~ąa paciorek szklany,, oię~arek /odwa~nik?/ 

ołowiany, krzesiwo hlazne ogniwkowe, ' 2 igły ~elazn.e, 4 przętUik1 

gliniane, 4 no te telazne, fra·gment wędzidła /?l telaznego oraz 7 

rdtnej wielkości kawałków tu~la żelaznego. 

Wepomnie6 wreszcie nalety o wyriStnieniu wśród ułamkdw wozes

no~redniowieo~:n~O itoeramiki miejscowej kilku fragmentdw J'importo- . 

wanyoh" na czyń ruskich, tzw. korozag. 

Wykopaliska będą kontynuowane w pr~:yezłych ee~:onach. 

TUMIANY, pow. Olsztyn 

Stanowieko 1 

Zespół do Badań Etnogenezy Słowian 

w Polsoe północno-weohodniej 

IHXM PAN 

Badania prow adził dr Krzysztof Dąbrowski przy 

współudziale mgr Iwony Dąbrowskiej. Finansował 

IHKM PAN. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko z 

V-VIII wieku. 

Prace wykopaliskowe przeprowadzono na stanowieku 1 /Most/ 

poło~onym na terenie poważnie zdewastowanej piaskownicy. Łącznie 

przebadano 165m2, stwierdzając następujący układ stratyftra!ioz

nys 1/ darń wraz z próchnicą orną miąższości do 0,30 m, 2/ pia

sek oaloowy, w który zagłębione były dolne partie jamowych i po

·pielnicowyoh grobów ciałopalnyoh ·oraz poohów~i koni. 

· Odkryto 23 groby ciałopalne z czego 5 prawie kompletnie zni

szczonych. W dwóch grobach zachowały się uezkoazone popielnice . 

wypełnione spalonymi szczątkami kości ludzkich. Wyposężenie gro-
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bów było zrótnicowane. Najbogatsze zawierały bogato ' zdobione sa

pinki brązowe, sprzączki, klamry oraz brązowe 1 srebrne ok~oia i 

ozdoby ~przę~y. szklane paciorki i drobne przedmioty ~tytk~ gos

podarskiego, takie jak note telazne, przęśliki gliniane. Bkeper

tyza antropologiczna szczątków kostnych wykonana przez dr Alinę 

Wiercińską wykazała, !e z ogólnej liczby 12 grobów ~zyskano 

szczątki 3 mętczyzn, 5 kobiet, 5 dzieci i 1 osobnika blitej nie

okre~lonego. Grób 5 zawierał szczątki mężczyzny i dziecka, a grób 

7 kobiety i dziecka. 

Odkryto równiet 5 pochówków zawierających szkielety koni, 

w tym jeden z dw~~a szkieletami i jeden z trzema. Przy niektórych 

koniach znajdowało się bogate wyposażenie w postaci ujdzienicy 

skórzanej zdobionej srebrnymi 1 brązowymi ornamentowan~i blacha

mi, zaopatrzonej w sprzączki, brązowych ornamentowanych kiełzn, 

wędzideł telaznyoh, nożyc telaznych oraz znacznych rozmiarów 

grzebieąi rogowych. 

Opodal cmentarzyska znajd~je się zapewne współczesna mu osa

da przy tzw. "Rybaczówoe" oraz stanowieko o nierozpoznanym bli

żej char«kterze, połotona przy zabudowaniach PGR. Cały ~en zespół 

osadniczy zasługuje na dalsze sys~ematyozne badania, takte ze 

względu na poważne zagrotenie całkowitym zniszczeniem. 



WARŁOW, pow. Lublinlec 

StAnowieko 7 
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Muzeum Górnośląskie 

w Bytomiu 

Badania prowadziła mgr Małgorzata Wowra. 

Finansowało Muzeum Górnoślęekie w Byto

miu. Czwarty sezon badań. Osada wczesno-

średniowieczna /VII-VIII wiek/. 

W bieżącym roku badania koncentrowały eię w południow~-za

chodniej części stanowiska. łącznie przebadano powierzchnię ok. 

400 m2 odsłaniając 4 obiekty mieszkalne i 3 jamy o nieokreślo

nej bliżej funkcji. Obiekty mieeżkalne miały zarys owalnych j,m 

o wymiarach 4,0 x 2,0 m i zalegały nieckowato do głębokości 

o,~0-0,70 m od powierzchni. W obrębie jednego obiektu odsłonię

to dobrze zachowane palenisko. W jednolitym, czarnym wypełnisku 

obiektów i jam znaleziono ceramikę w większości lepioną ręcznie, 

rzadziej obtaczaną, kości zwierzęce, ·polepę, przedmioty żelazne, 

frab~ent prażnicy. 

Tegoroczne badania dostarczyły dalszych danych odnośnie 

rozplanowania osady oraz potwierdziły dotychczasowe datowanie 

osady na VII-VIII wiek. 

Systematyczne niszczenie etanowiska wymaga kontynuacji ba

dan w roku przyszłym. 
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WARSZAWA. Łazienki Urzęd Konserwatoreki , 
m. et. Warszawy 

Badania prowadziła mgr Olga Gierlach. ~inansował 

Urząd Konserwatorski m.et. Warszawy. Pierwszy se

zon badań. Osada i ogr6d wczesnośredniowieczne i 

średniowieczne. 

Przeprowadzono prace badawcze na terenie parku Łazienkowskie· 

go. Wykopy zlokalizowano na terenie przylegaj~oym bezpośrednio . 

do obserwatorium. astronomicznego. Celem · badań było odnalezienie 

grodu jazdowskoego. cnanego ze 'ródeł a dotychczas niezlokalizo-

wanego. 

w. toku prac natrafiono na pozostałości wałdw obronn~ch. !osy 

odcinającej naturalny cypel. na ktdrym znajdował ei~ gród oraz 

kilk~ obiektów mieszkalnych o charakterze pdłziemianek. Obiekty 

mieszkalne. miały kształt · owalny. o wymiarach 1,8 x 2,5 m. usytu

owane były w części północno-weohodniej i południowo-zachodniej. 

w ozęści . pdłnoonej - znajdowały się paleniska wykonane z gliny 

i kamieni. 

Inwentarz ruchomy etanowiła ceramika z wiekdw VII-VIII oras 

z wieku XIII-XIV. Ponadto znaleziono fragmenty podkdw, noty, pod

kówek do butdw. grotu strzały itp . ' 

Chronologicznie. w chwili obecnej . mo~na wyr6śni6 dwie fazy 

osadniczez starszą - z wiekdw VII-VIII i młodszą - z wieku XIII 

z kontynuacją w wiekach XIV 1 xv. 
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WIDORA.DZ, pow. Wieluń Mużeum Ziemi Wieluńsklej 

· w Wieluniu 

Badani~ prowadził mgr Bogusław Abramek.Pinaneowało . 

Muzeum Ziemi Wieluńelfie j. Trzeci sezon badań. Gro-· 

dzieko wcr.esno średniowieozne /V-Vl wiek/ i średnio-

wieczne. 

Wymienione grodzisko znajduje się pośrodku doś~ rozległych 

łąk, dawniej ·bardziej bagnistych, położonych między Wi~luniem, 

Rudą a Widoradzem. Prace melioracyjne zniszczyły niemal całko

wicie wały grodziska od strony południowej. 

Tegoroczne prace prowadzone były na terenie majdanu, przy 

wewnętrznej części wału IV, w nawiązaniu do wykopów ' z lat 1%7-

1968. l'fi~ zaobserwowano żadnych zmian w układzie stratygraficz

nym w obrębie badanego obiektu. W dalszym cięgu mamy do czynie

nia z dwoma warstwami kul turowymi s waratwa l z X!I-XIV wieku (' 

oraz waratwa II z V-VI wieku. Między tymi warstwami znajduje się 

cienka warstewka ziemi, która w części RE majdanu prawie zanika. 

W odcinkach 6.7 i 5 odkryto w obrębie warstwy l kilka nie

reg~arnych tfkupisk kamieni, które pochodzą zapewne ze zniszczo

nych konstrultcj~ JlftJp, ~a;a ~Y'Ifl J, :PPP~nip 6 J+C}lfiYOOJlO cz,ściowo 
11 . • • • l ' 

wyk op sondażowy z 1938 rpku biegnący w kierunku N-S. W ddcinku 
.• s, ~ • ;' . ~ 

8 odkryto resztki prostokątnej budowli przylegającej bezpo~red-

nio do wału, z której pozoetała . przepalOna i zbita glina oraz 

kawałki spalonego drewna. Znaleziono tu dwa przęśliki. 

Zastanawiający jes t brak liczniejszych śladów inńych budowl:f 

na terenie majdanu, mimo 'it przebadano prawie 1/3 jego powierzch

ni. Być może podmokły grunt uniemożliwiał wkopywanie konstrukcji 

drewnianych w ziemię /lub budowanie piwnic/, a to co stało n~ 
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powierzchni uległo zniszczeniu w czasi~ pożaru. 

Bardzo ubogo przedstawiają się dane odnośnie osadnictwa 

starszego z V-VI wi ~ku . W warstwie II odkryto, jak dotychczas, 

4 jamy o nieokreślonej funkcji oraz trochę ceramiki. Znajdowa

ną w tej warstwie ceramikę nie zawsze można wydobyć ze względu 

na zbyt silne je.j rozlasowanie. 

Tegoroczny inwentarz zabytków był bardz~ej bogaty i uroz

maicony. W dąlszym ciągu przewata ceramika obtaczana, wśr4d 

której obserwujemy nadal pewne cechy regionalne w zakresie · zdo~

nii.ótwa. Najczęściej występują ·· naczynia o esowatym profilu i z • 

cylindryczną szjkę. Znaki garncarskie, w odniesieniu do poprzed

nio odkrytych, są bardziej złotone.Licznie też występuję kości 

zwierzęce, w tym bardzo dużo kłów dzików i fragmenty •ogów jele

nich. 

Znaleziono około 140 zabytków metalowych, z czego najlicz

niejszą grupę stanowię groty bełtów kusz 1 note. Poza tym są tur 

tzw. kotwiczki /iapdne,. pochOdJ:enia , c~eekiego/, ostrogi, krzesiw

ka, kowadełka, przecinaki, nożyczki, podkowa i inne. Niewątpli

wie najciekawszym okazem jest krótki sztylecik pochodzenia połud

niowego, z XIV wieku. 

Dotychczasowe wyniki badań przeczą hipotezie łączącej to 

grodzisko z dawną kasztelanią rudzką, gdyż jest ono tworem pój

n~ejszym. Nie potw4erdzają tego ••ódła pisane. 

Byó może przyszłe badania pozwolą ustalić rangę i miejsce 

tego grodziska w dzi~jach dawnej ziemi wieluńskiej. 

WIELICZKA, pow. Kraków patr~ okres lateński 
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WIELICZKA, pow. Kraków 

Ko~ciół 

Muzewm tup Krakowekich 

w Wieliczce 

Badania prowadził mgr Antoni Jodłowski. 

linansowało Muzeum tup Krakowskich. Trzeoi .. . 
sezon badań. Ko~cidł parafialny w Wielicz~ 

ce - relikty z XIII wieku. 

Podczas robót ziemnych prowadzonych w ozerwo11 br.-: w zwiazku . . ... 
z odwodnieniem krypt kościelnych, przy południowej i północnej 

ścianie kościoła nat~afiono na nieznane_ dotychczas fundamenty 

kamienne. W czasie badań ratunkowych /archeologiczno-architekto

nicznych/ ustalono, że są to pozostałości dwóch skarp narożnych 

11stawionych pod kątem ostrym, wynoszęcym około 60°, do podł11żnej 

osi kościoła. Obydwie skarpy przesunięte są o 3 m w kierunku 

wschodnim od zachodniej · /frontoweJ/ ściany obecnej budowli koś-· 

cielnej i posiadają 3 m długości, 1,60 m szerokościt głęboko~6 

i ch nie została dokładnie ustalona. Skarpy zb11dowane są z dutych 

kamieni piaskowoowych o średnicy ok. 50 cm. szalowanych zaprawą 

wapienną. Materiał budowlany stwierdzony w obydwu skarpach jest 

po chodzenia miejscowego. Kamień tego typu wydobywany był w okoli

cach Wieliczki, ezczególnie na południe od miasta w rejonie Biek11~ 

pic. 

Brak zachowanej stratygrafii kulturowej oraz zabytków rl1obo

mych 11trudnia dokładne datowanie odkrytych fundamentów. Z rozpla

nowania przestrzennego wynika, h po-chodzę one z budowli starszej 

od obecnego kościoła, którego ściany spoczywają na fundamentach 

gatyckiob i,.r,ótnię ~!?ię od niob zdecydowanie pod względem teohni)ci 

wykonania. Obydwie skarpy mogą więc pochodzió z kościoła z XIII 
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wieku, wzmiankowanego w bulli papieskiej z roku 1229, którego 

wymiary były mniejsze od załoteń gotyckich co najmniej o '3 m. 

WIELICZKA, pow. Kraków 

Szyb górniczy 

Muzeum tup Krakowekich 

w Wielicilee 

Badania prowadzili mgr Antoni Jodłowski 

i mgr Maria Zeylandowa. Finansowało Mu

zeum tup Krakowskich. Szósty sezon badad. 

Szyb górniozy z XII/XIII - poł. "XIII w, 

Kontynuowano prace wykopaliskowe przy południowej ~ zachod..: 

niej ścianie szybu odkrytego w ubiegłym roku. Wykonano dwa wyko

py nr 40 i 41 o wymiarach 5 x .4 a katdy, które wyeksploatowano 

do głęboko,ci 5 m. Obydwa wykopy: psiadały zblitoną etratygrafi• 

nawarstwień kulturowych, na~czytelniejszą w profilu zachodnim. 

Pod nawarstwieniami z czasów nowotr.tnych o łącznej mią~szoś

ci 3,7 m'wyetąpiły dwie warstwy średniowieczne, od których ciąg

nął się wykop pod fundament zamku kazimierzowekiego, a więc .war

stwy współczesne z jego budową. Zawierały one ce~amikę charakte

ryetyczną dla XVI wieku oraz bełty do kuszy~ fragmenty dutych 

okuó telaznych i kawałek ozdobnej ~łotej blaszki. Po~ warstwami 

'redniowiecznymi, na głęboko,ci 4,'3 m, wystąpiły dwie cienkie 

warstewki o miętezości 60 cm w postaci czarnej tłustej ziemi 

przemieszanej z sinym iłem, przylegające bezpo~rednio do zachod

niej ~ciany obudowy szybowej. Są one więc wepółdzeene z utytko

waniem szybu i zalegają na sinym ile bez z~bytków ruchomych, sta

nowiącym tzw. iłowanie szybu. War.stwy te posiadają zatem dute 

znaczenie • . poniewat stwarzają jedyną motliwo'ó określenia obrono-



logii obudowy szybowej. ·Ioh zawartoś6 klll turowę. etanowi przede 

wszystkim ceramika z młodszej fazy wczesnego ~redniowieoza, eko~ 

rupy orzechów laskowych, pestki e czereśni, liczne odpadki drew• 

na i fragmenty lin z łyka lipowego oraz ozdoba w postaci . serca 

wycięta z cienkiej blachy po~rebrzanej. Na podetawie techniki 

wykonania, surowca i . formy ora~ analogii z terenów sąsiednich, 

głównie z Krakowa, ceramikę motna datowa6 na przełom XII i XIII 

wieku. 

W świetle przedstawionych materiałów zabytko~ych funk~jono

wanie szybu zależy zatem odnieś6 do XII/XIII wieku i pierwszą 

połowę XIII wieku, a jego zasypanie na połowę lub poczę.tek dru

giej połowy XIII stulecia. Jest to najstarszy znany dotyehczae 

szyb górniczy na terenie krakowekich tup solnych, świadczący o 

wydobywan~u soli kamiennej w Wieliczce już na przełomie xii i 

XIII wieku. 

WIERZBICA, pow. Szydłowiec Pańetwowe Muzeum Archeolo- 

giczne w Warszawie. 

Badan'ia prowadziła mgr Olga Lipińska • . Finansowało 

Pańetwowe Muzeum Archeologiczne. Pierwszy sezon 

badań. Oeada ·z ostatniej fazy okreeu ·wczewno~re~

niowiecznego i ślady osadnictwa średniowiecznego. 

Prace wykopaliskowe miały charąkter rozpoznawczych badań eon~ 

datowycb. Stanowieko znajduje się w ogrodzie naletącym do pleba

nii, na niewysokim wzgórzu. Rów eond&towy o długo~ci 20 i ezero~ 

kości 1,5 m przep~owadzono wzdłuż północnego stoku wz~ieeienia. 

w partii północnej rowu, wykop rozszerzono do wymiarów 4 x 4t8 m. 
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Na odcinkQ tym odsłonięto ślady bardzo zniszczonego obiektQ ze 

szczątkami pieca, w którego wypełniekQ znajdowały się ekorQpy 

glinianych kafli garnkowych, oraz pozostałości paleniska Qłoto

nego z drobnych kamieni polnych i zaryey jamy. Z jamy o kształ

cie owalnym zachowała eię tylko ozę~ó przydenna o wymiarach 2,4 

x 1,1 m i głębokości do 15 cm. 

Na podetawie ceramiki zarówno palenisko z kamieni polnych, 

jak i jamę naletałoby zaliczy6 do ostatniej fazy wczesnego śred

niowiecza datQjąc je na przełom XII/~III i XIII wi~k. 

W sąsiedztwie jamy znaleziono szpilę telazną z QSZkiem. W 

środkowej partii rOWQ odsłonięto częściowo niewyrajne zarysy 

ciemnej ziemi z węglem drzewnym i polepą oraz nieregQlarne 8kQ

pisko kamieni. Z waretwy nad kamieniami pochodzi gwiz~ek z kośÓi 
• 

ptasiej. Natomiast w połQdniowej części eondatQ, blitej kQ!mina-

cji wzgórza, natrafiono na dobrze zachowaną jamę ze śladami po 

słQpkach. Uchwycony fragment jamy miał około 3 m szerokości, 
·-
głęboko86 dochodziła do 60-cm. Nieco powyżej, w warstwie kulturo-

wej znaleziono igłę kośolaną i gliniany 'prz~ślik. Z wypełniska 

jamy poćhodzą fragmenty pratnicy, przęśliki gliniane (~ cały 1 1 

fragment/ oraz znaczna 1lo86 oer,miki datQjącej ten obiekt na 

XII/XIII - XIII wiek. 

Z tegorocznych badań, oprócz wytej wymienionych znalezisk, 

pochodzi kilka notyków telaznych, ·:osełka kamienna, szpila telaz-
' na z QBZkiem,nieco mniejsza od wymienionej poprzednio, brązowy 

kabłączek skroniowy o średnicy 2,5 cm oraz hetka kościana. 

PlanQje eię kontynQację wykopalisk w rokQ przyez.łym. 
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Stanowieko 3 
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Muzeum Pomorza $rodkowego w Kosza

linie, Konserwator Zabytków Arohe

ologicznyoh i Oddział Polekiego 

Towarzystwa Aroheolosicznego 

w Koezalin!e 

Badania prowadzili mgr Henryk Jenooba i mgr Pran

oiezek Lachowioz• linansowała PRN w Wałozu. Pierwszy 

eezon badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne. 

Powierzchniowe i eondatowe badania na grodzisku w Wieeiółce 

przeprowadz~ już w 1884 roku H. Conwentz i Dewitz, a w 1926 ro

ku Sandt. W 1964 roku badania sondażowe przeprowadziła na nim 

Katedra Archeologii UAM z Poznania w ramach tzw. akoji weryfik~

cji wczesnośredniowiecznych osad obronnych Pomorza Srodkowego. 

Prace prowadzono w ramach badań nad osadnictwem wczesno~red

niowiec znym na tzw. międzyplemiennym pograniozu ~omorsko-wielko

polekim. 

Grodzisko w Wieeiółoe należy do typu wytynnyc~ o kształcie 

pod kowiastym. Usytuowane jest na skraju rozległego wzn~esienia o 

stromych zboczach, szczególnie od strony północnej i zachodniej. 

Podstawa grodziska wraz z fosą wynosi 52 x 59 m, powierzchnia 

majdanu. 25 x 32 m. wysokość grodziska od p·oziomu. szosy 26,5 m, 

wysokość wału. od dnia fosy 3,5 - 4,5 m, a od powierz~hni majdanu 

2,5 - 4,5 m. 

Ogółem w trakcie prac przebadano 16 ów~artek, z których . 

t~zema przecięto wał północny, jedną zachodni, jedną wschodni, 

dwoma fosę południową, a pozostałymi majdan grodziska. Wykopy te 

przecięły grodzisko wzdłuż linii N-S i W-E. 
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Badania tak na majdanie, wale jak i w fosie, cho6 odsłoniły 

doś6 wyrajną warstwę kulturowę zalegającą przeciętnie do 80 cm, 

a na wale poł~dniowym do prz e szło 230 cm, t o jednak poza spale

nizną. fragmentami polepy nie pozwoliły stwierdzi6 wyratni ejszyob 

•ladów ·wewnętrznej zab~dowy grod~. Jedynie na wale poł~dniowym 

~chwycono doś6 nikłe resztki drewnianej konstrukcji wałowej po-
. . 

sadowionej na płaszcz~ kamiennym, który umacniał wał ziemny . · Z 

uwagi jednak na prawie doszczętne zniszczenie /spalenie/ tr~dno 

blitej określi6 .konstr~oję w jakiej ·~~dowany był wał drewniany. 

Z zabytków r~chomyoh zebrano tak na majdanie jak i wale 

przede wszystkim ceramikę w ogólnej ilości 1075 ~amków, z któ

rych zrekonstr~owano dwa naczynia w całości. W znacznej ilości 

zebrane ~łamki pochodzę z naozyd ręcznie lepionych górę~ obtaoza

nych, ręczni~ lepionych bez śladów obtacz~nia i w mniejszej ilo•

oi całkowici~ obtaczanych. Z innych zabytków IBlety wymieni~ gli-

niane i kamienne ~rzędliki, osełki 1 ułamki przedmiotów telaz-

nych. 

Y oparci~ o. zebrane ułamki naczyd, najogólniej 1 roboczo, 

grodzisko" w Wiesiółce na . stanowisk~ 3 datowa6 motna na ~onieo 

Vlll - X wiek. 
, 

z uwa~i n~ brak wyratniejszych śladów wewnętrznej zab~dowy 

oraz stos~kowo małą 1lo~6 r~chomych materiałów zabytkow1ch nale-
' ty przyją6, te grodzisko to było wykorzystywane tylko doratnie. 
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WITOSTOWICE II, pow. Strzelin Zakład Polekiego Atlasu 

Archeologicznego IHKM PAN 

Badania prowadziły mgr Irena Górska i mgr Lud

miła Paderewska. linansował WKZ we wrocławiu. . . . 

Pierwszy sezon badań. Grodzisko wozesnośrednio-

wieczne /IX-XI wiek/a osadnictwo kultury ł~yo

kiej. 

Grodzisko poło~one jest na prawym brzegu Oławy, w pa,mie 

Wzgórz Strzelińekioh, 700 m na weoh~d od wsi Witostowioe. 

W roku bie~ąoym podjęto badania na majdanie. Ogólna powiera

nia wykopu - 94 m2• · 

Wyró~niono dwie warstwy kul turowe o miętszoejoi łęoznej ok .• 

80 om. bdsłonięto 14 obiektów wozesno,redniowieoznych, w tym 

dwie półziemianki i jeden piec wolno stojący. Odkryto takte .kil

ka jam kultury łu~yokiej. 

Materiał zabytkowy stanowią 1iczne fragmenty ceramiki łu67o

kiej i wczesnośredniowiecznej /IX-XI wwiek/, kilka 1przedmiotów 

tel aznyob i innych oraz polepa. Brak zupełnie szczątków kostnych. 

Przewidziana jest kontynuacja badaó w przyszłym sezonie /za

~ońozenie Dadań na majdanie oraz przebadanie wałów grodziska/. 
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WIZJA, pow. Łomta Pracownia Archeologiczno

Konserwatorska PP PXZ, Oddział 

w Warszawie 

Badania prowadził mgr Krzysztof Janiezewski 

prsy lldsiale mgr Jersego Guli •. linansował 

wxz w Białyaetokll. Trzeci sezon badań. Gro

dsisko wczesno~redniowieczne i zamek &rednio-

wieczny i nowożytny /XII-XVI~ wiek/. 

~ontynllowano eksplorację wykopów nr II i III w obrębie wa-
' 

łll północnego. Ustalono jego pierwotną wysokośó, krawędt po~eta

wy północnej oras fazy rozwojowe. Wał III-to wieczny · b~ł znaoz

nie nitesy i wężesy od fortyfikacji XIII-to 1 XIV-to wiecznych, 

llsypany sostał s piaskll rzeczhego i umocniony drewnem. 

Dzięki zastosowaniu metody ręcznych wierceń rozwiązano kil

ka problemów dotyczących pcdgrodzia /póiniejszego przedzamcza/ 

oras kwestię pierwotnej głęboko~ci !osy i zasięgil dawbego bagnis

ka- współczesny cmentarz 11Diemożliw1a przeprowadzenie . tu badań 

aetodę wykopaliskową. Ustalono miężezośó warstwy klllturowej 1 

chronologię poszczególnych poziomów na podgrodziu. S~ierdzono, 

te !osę wypełniała niegdyś woda a bagnisko przylegało niemal bes

pośrednio . do zachodniej i północno~zachodniej części podstawy 

Góry Zamkowej. Xilka otworów wiertniczych wykonano też na majda

nie, w sąsiedztwie wałll północnego 1 połlldniowego. W obydwll przy

padkach miętszośó nawarstwień dochodzi .do 460 cm. U~yekano w ten 

sposób stratygrafię niezbędną dla dalszego zaplanowaqia rozmia

rów 1 zasięgil wykopów. 

Znalezione przedmioty zabytkowe to głównie fragmenty gli

nianych naczyń. Technika wykonania, technolog!~ i zdobnictwo wy-
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kaz~ją cechy charakteryetyczne dla XIIwiek~ i mają liczne analo

giA na terenie Mazowsza. Na ~wagę zaeł~uje odkt~cia :minimalnej 

ilo·ści wyrobów metalowych - w przeciwieństwie do lat ubiegłych. 

Prowadzenie badań planowane jest .w roku 1970. Dobro obiektu 

wymaga wyłączenia go epod uprawy rolnej. 

WłOSZOZOWA /i Jędrzejów/ 

powiat 

patrz badania penetracyjne 

fOL IN Pracownia Archeologiczna 

w Wolinie IHKM PAN 

' Badania prowadzili dr Władysław ~ilipowiak 

i mgr Jerzy Wojtasik. Finansował IHKM PAN. 

Badania dz i el nicy wczesnośredniowiecznego 

Wolina. 

Prace wykopaliskowe koncentrowały się na Srebrnym~zgórzu 

w naw iązan!u do wykopów z lat poprzednich. Celem ich było wyja~- , 

nieni e przebiegu umocnień obronnych od strony południowej, zamy

kającej obszar wzgórza, gdyż eprawa ta była niejasna w świetle 

wyników z badań z lat 1966-1967· 

Dl a uchwycenia południowego odcinka obwałowań założono dzie

wię6 wykopów . na osi północ-południe /w kierunku miasta/, na araoh 

329, 369, 409, 449, 489- 511, 551, 591 i 631. Z uwagi na znaczny 

obszar badanego terenu założOno wykopy o rozmiarach 10 x 2,5 m w 

każdym następnym, co dr~im arze, opierając się na do~ychozaso

wych wynikach badań określających wielkośó umocnień na Srebrnv. 
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Wsgórzu. 

Na całej długości przebadane~o odcinka stwierdzono zalega

nie warlitwy kul turowe.j o miętezości od 50 - 100 cm. Według .zabar

wienia i zawartości kul.turowej · dało się wyrótni6 .I - IV warstwy 

osadnicze, zalegające na rcStnyoh odcinkach i nie występ.ujące jed

nolicie na całym obszarze. Warstwa I była przemieszana na skutek 

orki, dopiero warstwy II i III stanowiły czysty układ pozostało~

ci osadniczych. 

Odkryto ślady 21 jam prodllkcyjnyc~ . i odpadkowych, 13 paler. ~ 

nisk /szczególnie w warstWie II/. Na· . uwagę zasługuję dwa obiekty• 

w wars~ie II w postaci owalnych zespołów kamiennycha jeden o 

rozmiarach . 80 x 130 cm, drugi większy, wynoszący 100 x 250 cm i 

składający się z trzech poziomów kamiennych. Według wstępnego roz~ 

poznania mogły to byó piece o ~ieokreślonym . blitej przeznaczeniu • 

. We .wszystkich warstwach osadniczych występowały duże ilości 

ceramiki oraz ślady produkcji rzemieślniczej w pQstaci odpad~W 

rogowych, kościanych, tużla,· telsza i blll'sztynu. Z zabytków n• 

wymienienie zasługują ~g~y ~ szydła, wyroby żelazne, brązowe, pa

piorki ~sz~l~~ Of~J ~~lka fragmentów słoninowca. Na całym obaża

rze występowały łuski i ości rybia, kości zwierzęce oraz inne po

zostałości pochodzenia organicznego. 

Ba podstawie uzyskanych materiałów okres trwania osadnictwa 
·' . " na tym odcinku może.llly datowaó na X-XII wiek. Na badanym obszarze 

nie stwierdzono 6ladów umocnień i regularnej, solidnej zabudowy · 

przestrzennej. Zawarto66 kulturowa warstw osadniczych i chronolo

gia jest identyczna jak na wschodnim stoku Srebrnego Wzgórza od 

strony rzeki Dziwny, co mogłoby przemawiaó za jednoli~ym rzemieśl

niczo-handlowym charakterem tego stanowiska. B~ak umocnień od 

.strony południowej przemawiałby ea alternatywą przeprowadzenia 
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poprzecznego wału /w kształcie li tery S/ po etronie pó.łnocne~t 

między rzekę Dziwną a niecką bagienną. Balłłało~y wnioekowa6 

daleJ, U Srebrne 'Wzgór11e 11 przyległym obszarelia etanowiło rze

mieUniczo-handlowa prudmielicie 'Wolina w X-XII wiekil, bronione · 

tylko od północy poprzecznym .wałem oraa rzeką Dziwną i bagnami 

od zachodu. Podcbną sytuacj• znamy np. z Kołobrzegu, gdzie po

łudniowe przedmieście posiadało analogiczną sytuację, wynikają

cą z identyc11neJ topografii terenu. 

WROCŁAW - Księte Wielkie patrz epoka brązu 

• 

WROCŁAW - Oporów 

Aleja P!astów 

Muzeum Archeologiczne we Wro

cławiu przy współpracy Zakła

du Antropologii PAB 

Badania prowadził mgr Krzysztof Wacboweki. 

Pinaneowało Muzeum Archeologiczne we 'Wro

cławiu. Cmentarzysko z okresu wczesnośred

niowiecznego i halsztackiego. 

Y trakcie przeprowadzonych badań ratowniczych odkry~o 9 

grobów ezkieletowych wyposażonych w kabłączki skronllowf!·• !moh, 

pochwy skórzane z brązowymi okuciami i pier~cionki. Datowa6 je 

można na drugą połowę XI wieku. Odkryto także 1 ciałopalny grób 

z okresu halsztackiego. 
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~. pow. Rypin . Katedra Archeologii Polaki 

i Powszechnej UMX w Toruniu • 

Badania prowadziła mgr Jadwiga Chudziakowa. 

linansował WXZ w Bydgoszczy. Pierwszy sezon 

badań. Grodzisko z X-XIII wiekua ślady osad

nictwa ~redniowieoznego. 

·przeprowadzono badania o charakterze ratowniczym na grodzi•

ku wczesnośredniowiecznym /stanowisko 1/. Na skutek wybierania 

gliny z podndta wału przez aiejeoowę ludno~ó. ~oiana zewnętrzna 

wału grodziska od strony południowo-wachodniej ~egła silnemu 

zarwaniu na ok • . 12-tu metrowym odcink~. 

Badania wy.kazały istnienie wyrdnych !Uaddw konetrl.lkcji 

drewnianych wału o układzie pr.zekładkowym. l:atda war•twa drewna 

przedzielona była warstwę gliny. Silnie przepalona glina i drew

no świadczę, te wał u1egł spaleniu. W wale brak było zupełnie ma

teriału zabytkowego. 

w celu uzyakania 'blitszej chronologii wykonano na ~ajdanie 

dwa eondata 3 x 3 m. W obu sondatęoh pod waratwą hwnueu wystąpi

ła warstwa ciemnej próchniczej ziemi z zawartośc~ę licznych ułam

ków naczyń z okresu wczesnego średniowiecza i średniowiecza, 

fragmenty przedmiotów metalowych z;obu tych okreedw oraz fragmen

ty cegieł "gotyckich''• Pod tą warstwę zalegała waratwa tółtej 

gliny ze śladami próchnicy i nielicznymi ułamkami naczyń, które 

motna datowaó na okres od X do XIII wieku. W sondatu nr 1 calec 

wystąpił na głębokości 130 cm, a w sondatu nr 2' na głębokości 

90 cm. 

Przeprowadzone badania pozwalają określió czas funkcjonowa

nia grodu od pocz~tku X do XII wieku włącznie, kiedy to uległ spa-
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leniu. W łredniowieozu ietniała tu niew4tpliwie 3aka' budowla 

ż cegły, oo w snaoznya dtopniu wpłynęło na ailne sniezozenie 

warstw . oeadn1otwa 'woseano6redniowiecsnego~ 

trnowo, pow. Sławno Koneerwator Zabytkdw 

Archeologicsnyoh w Koeaalinie 

Badania prowadsił asr Dariusa Osłonkoweki 

przy wepdłudsiale etudentdw uw. Pinaneo~ał 

' nz w Koeaalinie. Truci sezon badań. Oaen

tarzyeko kurhanowe • okresu wozesno~rednio

wieoznego /kurhan 1 kultura łutycka?/. 

w roku 196€. w południowej części cmentarzyska ~badano kil

ka wczeeno~redniowiecznych kurhan6w czworobocznych. 

Badania kurhanu 1 rospoczęto w roku 1966. a·zakończono wras 

z rekonstrukcję w sierpniu 1969 roku. Lety on w pewnym oddaleniu 

·/50 m/ od zwartej · grupy kurhańdw cmentarzyska, ·ma większe od niob · 

wymiary /ok. 10,20 ~ 11 m, wysokołoi do ok. 1,5 m/ i zbudowany 

był z kamieni i głazów granito~yob, między którymi znajdował si' 

humus i twiry. Uszkodził go częściowo wąwóz i droga, częściowo 
' przekop przemysłowy i wkop po przedwojennych niemetody~znycb ba-

daniach. Wyrótniono jednak zewnętrzny płaszcze kamienny, kamieftnJ 

kręg-obrzetenie oraz bruk dolny, zbudowany z większych giazów, 

spoczywający na calcu /twiry morenowe/. W północno-zaohodniej 

czę6ci kurhanu, w calcu, natrafiono na ~lady pooh6wku ciałopalne

go. Odnaleziono tu kilka fragmentów rozłotonyoh ko,oi ludzkich,. 

osobnika wieku infane I. Nie ·zidentyfiko.wano ~lad6w wkopu lub ja

my. Nie opodal, tet w calcu, natrafiono na fragmenty. polepy gli-
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nianej. Na zewnątrz płaszcza kamiennego i w górnej części ka

miennego nasyp~ znaleziono 9 fragmentów ceramiki wczeeno~red

niowiecznej /od VIII do XI wiek~/. zaś w naeypie 2 fragmenty 

ceramiki ł~tyckiej. 

Brak jest wyrajnych danych, pozwalających na okre~lenie 

przynaletno~ci kult~owej i chronologicznej k~han~. Jednak 

takie fakty jakz pochówek ciałopalny, fragmenty ceramiki kul

t~y ł~tyckiej, w1elkod6, kształt i budowa k~hanu inna od po

zostałych, jego pewne oddalenie 1 sąsiedztwo zniszczonej ~aa

'dy łlltyckie j . - pozwalają wyaunąó przypunczenie, te motamy 

mie6 do czynienia z k~hanem ciałopalnym . kult~y łlltyckiej. 



• 
Sredniowiecze 
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·BRIB, pow. Srem 

BODZERTYR, pow. Iieloe 
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patrz woseene 'redniowieose 

Konserwator Zabytków Aroheolo~ 

gioznyoh i Muzewn Swiętokrzye• 

kie w Kieloaoh 

Badania pro~adzili mgr Anna Wentkaweka . 

i mgr Janusa Kuczyński. Pinansował WIZ 

w Kielcach. Pięty sezon badań. Zamek 

'redniowiecsny i nowotytny /XIV-XVIII w./. 

Analiza poprzednich prao /1962~1965/ usasadniała pot:zebę 

dodatkowych badań uwarstwień, zalegających na północnym stoki 

wzgórza' zamkowego. Wyeksplorowano jeden wykop. Wyniki potwierdzi• 

ły dotychczasowe ustalenia stratygraficzne. Prsy okazji sakońosó

no eksplorację waretwy z XVII wieku, dokumentujęOej prace budow

lane przeprowadzone 6wczednie na zamku, a sawierającej w swym in

wentarzu liczne fragmenty kafli pójnogotyckich i wczesnośrednio-

wiecznych. 

W dwieżo uzyekan~m materiale wyrótniaję się fra~enty • or

namentyką figuralną /poetaoie ludzi, zwierzęta fantaety~zne itp./. 

Rowy materiał odznaczający eię wyeokimi walorami artyetjcznymi 

uzupełnił 1 znacznie wz~ogacił posiadaną przez Muzeum $więtokrzye

kie kolekcję XV i XVI wiecznych kafli, zalicz~ do najbogatszych 

w Poleoe. 
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BOGDANY, pow. Braniewo 

OIDYliU, pow. Chojna 

patrz wczesne średniowiecze 

Pracownia Aroneologiczno

Konserwatorska PKZ, Oddział 

w Szczecinie 

Badania· prowadził . mgr Tadeusz Nawrolski. 

linansował WKZ w Szczecinie. Drugi sezon 

badań. Kasztor średhiowieczny z drugiej 

połowy XIII wieku /okres pó•nośredniowiecz

ny 1 nowotytny/ oraz .nady osadnictwa z 

okresu halsztackiego. 

Celem prac było rozpoznanie podziału przestrzennego skrzyd

ła wschodniego, następnie wyja6nien1e kwestii dotyczących istnie

nia skrzydła południowego,~mknięcia: zabudowy klasztornej na od~ 

oinku między skrzydłem zachodnim a kościołem, zamknięcia ko~cio

ła od st~ony wschodniej. 

W odsł9niętym na odcinku 27 ~ długo~ci kapitalnym murze wew

nętrznym skrzydła wschodniego wystąpiły dwie wn~ki okienne oraz 

wejście do skrzydła z krutganka • . Uchwycenie trzech ~oian działo

wygh pozwoliło na zorientowanie sir w rozplanowaniu wnętrza. Po

nadto od strony wschodniej do - czę6ci tej przylega półkoliste po

mieszczenie o prostokątnym wnętrzu. Jego funkcja /jak i następne

go, również dostawionego od wschodu/ jest bliżej nieokreślona. 

Na całej odkrytej przestrzeni /z wyjątkiem wnętrza 4 pomiesz

czenia, gdzie zalega blitej· nieokrenony U:Jcład cegieł/ wystąpił 

wyra,ny· poziom budowy skrzydła w~chodniego, zawierający materiał . . . 

ceramiczny z drugiej połowy XIII wieku. Budowa klasztoru zniez-
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czyła silnie wcześnie4ezę osad~ kQltury łużyckiej z okresu hal

sztackiego. 

W nast,pnych wykopach uchwycono wyrajny zarys ko,oioła o 

wymiarach 12 x '6 m • p~osto zamkniętym prezbiter!~. Przestrzeń 

mi~dzy skrzydłem zachodnim a ,kośoiołem zamknięta była murem, a 

od wirydaża oddzielał ję krużganek. Z wnętrza krutganku wyłoto

nego 'ceglaną posadzkę prowadziło wejście 'do kościoła oraz do 

krutganka'biegnęoego po południowej stronie kościoła. 

Ws~yatkie korony murów przykryte eę XVII wiecznym br~iem, 

ponitej którego zalegają utytkowe /w .wirydatu/ i niwelacyjne 

/w akrzydle wschodnim/ warstwy pó,nośrędniowieczne. 

CEDYNIA, pow. Ohojna 

CHEŁMNO- Ql •. Dominikańska 

patrz wczesne średniowiecze 

Katedra Archeologii Poleki 

1 Powszechnej Uniwersytetu 

im. Mikołaja Kopernika 

w Toruniu 

Badania prowadził mgr Andrzej Kola. Finansowało 

PPRN w Chełmnie. Pierwszy eezon.badań. Osada 

miejska · pójno,redniowieczna i nowotytna. 

Badania archeologiczne prowadzono w zwięz~u z podjęci~ prac 

nad zagadnieniami przedlokacyjnego Chełmna. Potraktowano je jako 

zwiadowczo-eondatowe dla uzyskania ogólnej stratygrafii tego re

jonu miasta. Załotono wykop o ro zmiarach 6 x 3 m, w którym w,r66-

• 
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aiono kilka /trsy/ podetawowyoh waretw kulturowych datowanych 

na okrea •re4niowieosny i nowotytny. Bie etwierdsono śladów oead

aiotwa starszeso. 

OREIDO. ul. Pranoiesku1eka Iatedra Aroheolosii Polski 

i Powszechnej Uniweraytetu 

1m. Mikołaja Xopernika 

w !oruniu 

Badania prowad.ił mgr Andrsej Iola. Pinanaował 

WXZ w Bydsoascsy. Pierwszy eezon badad. Oeada 

aiejeka średpiowiecsna i nowołytna. 

-· 
Badania aroheolosicme prsy ko,ciele farnym prnprowadz.ono 

w ni4sku • prsypadkowya odełonięoiem p_r••• robotników sagadll:owe

ao :tundamentu kaaienneao. salesaję.ceso na słębokol§ci . około 80 ca. 

W wyniku prseprowadzony~h prac ratownicsych odełonięto wapoania

ny fund.-ent na odcinku 12 •• uetalaj40 jeso ohronologi' na XIII

XIV wiek. Pod nia odkryto średnio~ieo&n4 warstwę kulturowę o m14ł

esości około 40 ćm. Kataala ~fuduaptu~ Uołcmeu~~łto be, :J.ładllego 
. . 

epoiwa. ·wajprawdopodobniej był to · fundament muru prsyfarneso oien-
~ 

taraa - bowiem po jego wenętrznej e~ronie odkryto eskielety luda-

kie. 

Odkrycie powyłase przemawia sa nieco innym nit obecnie ukła

dea ulic w śrełniowi~csnym Chełmnie. 

OZBRSX. pow. Piaeeczno patrs wczesne średniowieosa 

• 
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PROMBORK, pow. Braniewo 

Stanowiska 1 i 2 

Konserwator Zabytków 

Archeologicznych w Olsztynie 

Badania prowadził dr Jerzy Krupp~. Pinansował 

WXZ w Olsztynie. Jedenasty sezon badań. Sred

niowieczny warowny zespół katedralny. 

Prace wykopaliskowe omawianego sezonu koncentrowały się 

przede wszystkim na Wzgórzu Katedralnym /stan. 1/. Kontynuowano 

równiet badania obszaru zewnętrznej kurii kanonicznej ~. Piot

ra /stan. 2/. Na stanowieku 1 wykonano 5 wykopów o łącznej po

wierzchni 10J m2 i kubaturze warstw kulturowych 325 •'· Na te

renie kurii zlokalizowano 5 wykopów o powierzchni '' m2 
1 kuba

turże przebadanych warstw 73m3 • 

S t a n o w 1 e k o 1 - Wzgórze Katedralne 

Wykopy zlokalizowano we wachodniej części wzgórza oraz na 

zewnątrz południowej partii murów obronnych. 

Wykop 36. o wymiarach 6 x. 4 m, usytuowany był wzdłu~ osi 

północ-południe przy kaplicy gotyckiej ~. Jerzego. Miał na celu 

prześledzenie . przebiegu fosy z XIV wieku w jej odcinku wschodnim. 

W toku pracodsłonięto fund~ent kaplicy wzniesiony z kamieni nie

związanych zaprawą. Stopę fundamentową osięgnięto na głęboko8oi , 
140 om. Natrafiono równiet na 1 pochówek szkieletowy, jednak~e 

bez żadnego wypoeatenia. Pakt ten, jak i układ szkieletu pozwala 

przypuszczać, iż wiązać go należy z cmentarzyskiem z XIV wieku, 

na które natrafiono w latach poprzednich. Układ warstw kulturo

wych, nie przebadanych do calca z uwagi na trudności techniczne 

i bezpieczeństwo pracy, wskazuj e, it natrafiono najprawdopodob

niej na kontynuację wspomnianej fosy. Nie motna jednak wykluczyć ,, 
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it mamy tQ do ozyniania • naturalnym jarem o przebiegu wschód

zachód. Niwelacja terenQ nastąpiła w XV wiekQ. Z warstw zasypis

kowych wydobyto nieliczne Qłamki ceramiki pójno~redniowieoznej . 
oraz cegły kształtki bez ~ladów Qtywania. 

Wykop 40 miał za zadanie dalsze rozpoznanie terenQ pomiędzy 

ryzalitami pałacQ biskQpiego. UsytQowano go przy ryzalicie pół

nocnym pochodzącym z XVIII wiekQ. Pozwolił on odsłoni6 jego fun

dament zalegający do głębokości 170 cm. Wzniesiono go z kamieni 

łączonych zaprawą wapienną w wykopie e~erokoprzestrzennym. 

Ba głęboko~cl przeciętnie 140 cm natrafiono na dobrze zacho~ 

W&n4 p6.no6redniowieczną posadzkę ceglaną. Biorąc pod uwagę ana

logiczne znalezisko z roku Qbiegłego /wykop J4/ przyją6 nalety, 

it jest to wykładzina dziedzidca przed pałacem biskupim~ Obiekt 

ten naleły wetępnie datowa6 na XV lub początek XVI wiekQ. Poaadz

ki nie zdejmowano zgodnie ż zaleceniem konserwatorskim. Będzie 

ona wykorzystana przy projekcie zagospodarowania terenQ w tym re

j.onie. Z zal,egająoych powytej warstw wydobyto Qłamki ceramiki, 

kafli, szkła, fragmenty przedmiotów metalowych oraz ko,oi zwier••

ce z okreeQ XVI-XVIII wiekQ. 

Przy połQdniowym odcinkQ murów obronnych z XV wieku załoto

no 2 wykopy. 

Wykop oznaozony numerem 38 usytQowany był od strony dziedzid-
' oa katedralnego wzdłut osi północ-pOiudnie. Odsłonił on przede 

wszystkim lico muru do głęboko,ci 370 cm /stopa kamienna na 4 m/~ 

Teren więc został tu nadsypany. Na nim wzniesiono przymurny bQdy-. 
nek gotycki /kuria wewnętrzna/, którego fundamenty odsłonięto. 

Łączy6 je nalety ze ~cianą frontową budynku, na której .częś6 na

trafiono jut w roku ubiegłym /wykop 33/. Z ware.tw k~turowych wy

dobyto liczne tra~enty ceramiki • XV-XVI wieku. 
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... 
Wykop 37 etanowił przedłu~enie poprzedniego w kierunku po-

łudniowym, jednak~e jut po zewnętr.znej stronie mur11 obronnego. 

Miał on długo~6 5 m i zlokalizowany był w fosie zewnętrznej. Od

słonięto w nim lioo i fundament muxu. Poeadowiony na calcu zale

gał do głębokości 220 cm /rd~nica poziomdw w stosunku do dziedzió

ca/. Z warstw zasypiskowych wydobyto fragmenty ceramiki i kafli 

głóvmie z XVIII-XIX wieku. Fosa ta została· zasypana w początkach 

XIX wieku. 

W roku bie~ącym podjęto próbę rozwiązania nowego zaga~nienia 

jakim jest' sprawa zmian w układzie wjazdu na wzgórze od strony po

łudniowej. Prac~ archeOlogiczne poprzedzono badaniami elektryczno

oporowymi przeprowadzonymi przez in~. W. Stopińakiego oraz poszu

kiwaniem ~ródeł ikonograficznych. W oparoiu o te dane zało~ono 

wykop 39 przylegający proatopadle do zachodniej wie~y bramnej. 

Miał CX\ długoś6 17,5 m. W toku prac odsłonięto resztki prostokątne

go przedbramia, za którym natrafiono na wąeką fosę. Od południa 

ograniczał ją gotycki mur oporowy. Szerokoś6 fosy - 2 m, głębokość 

- 540 cm. Mur oporowy wykonany był z cegły licowanej od wewnętrz. 

Warstwy zasypiskowe fosy obfitow~ły w gruz ceglany. ułamki cerami

ki, kafli, kości zwierzęcych i inne znaleziska ruchome.pochodzące 

z okresu XV-XVIII w. Przyszłe badania winny ustalić dalszy prze

bieg fosy i muru oporowego. 

W południowym kralicu omawianego wykopu natrafiono na jeszcze 

jeden element architektoniczny - naro~nik mura gotyckiego. Jego 

charakter jest obecnie niewyjaśniony. 

S t a n o w i s k o 2 Kuria św : • Piotra 

Prace na tym etanawisku prowadzono trzeci eezon. Celem ioh 

jeet archeologiczne rozpoznanie układu przestrzennego średniowiecz-· 

nego i nowo~ytnego allodium kanonicznego • 

• 
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Kontynuowano prace na rozpoczętym w rok~ ubiegłym wykopie 

6· Wykryto głęboki, do ''O om, dół odpadkowy na terenie obej,oia 

folwarcsnego. Wskazywała na to zawarto§6 warstw zasypiskowych w 

postaci ułamków ceramiki, fragmentów przedmiot6w _metalowyoh i 

ko,oi zwierzęcych. Poczyniono r6wniet ciekawe obaerwaoje z zakre-. . . 

s~ zmian geomorfologicznych. Zanotowano bowiem, zgodnie z wynika~ 

mi badad elektrycznooporowych /int. w. Stopińaki/ warstewki za

etoiakowe oraz stadia przesuwania eię wydm lokalnych. 

Wykopy 7, 1 A 1 7 B załotono w południowej ozę,oi obej,cia 

w celu rozpoznania teren~ w rejonie wozefniej odałoniętego . aiel• 

ouoha. Batrafleno w nich na ceglane elementy dawnych zabudowaó, 

które .w obeonym etanie badazl au ~ .aołnłłtil .. pełni ·~·:tnterpretowa6. 

Więt, aił one jednak • sałołeniea 'redniowiecznym. 

Wyko.p 8 usytiiO'łłanJ po . saoho4Jliej stronie pieca do •~asenia 

słodu pozwolił na uchwycenie przebiegu fundamentu loiany budynku 

· iaieleucha. Ba jej trapent natrafiono w roku ~biegłym. . . 
Prace na obu stanowiskach kontynuowane będę w przyesłyah 

sezonach. 

GDAISX • WISŁOUJSOD 

Stanowieko 12 

. patrz okree .nowołytny 
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GI~CKO, a. Pracownia Archeologiczno

Konserwatorska PP PKZ, Oddział 

w Warszawie 

Eadania prowadził mgr Krzysztof Janiszewski 
. . 

przy udz~ale K. Sla•kie~ i J. Guli. Pinanso

wało Przedsiębiorstwo Turystyczne "Warszawa

Olsztyn•. Pierwszy sezon badad. Sredniowiecz

ny gródek /pruskit /i · zamek krzy tacki. 

l 

Zamek ~ybudowano w roku 1340, pomiędży jeziorami Hiegocin 

i Samry. na niewielkim przesmyku. Początkowo był. siedzibę krzy

tackiego prokuratora. Obecnie istnieje tylko jedno jego skrzrdłot 

gdyt w połowie XIX wieku zabudowania zam~owe rozebrano. 

Pr~eprowadzono tet badania ratownicze w mieście Gityoku, w 

miejsc~ przypadkowego odkrycia w wykopie budowlanym. Rozmiary i 

usytuowanie wykopu uwarunkowane zostało potrzebami wykonawcy bu• 

dowlanego. 

Koparka zdjęła górne warśtwy nasypiskowe i odsłoniła trag- · 

menty drewnianych konstrukcji na obszarze około 500 m2, Eył to 

rząd ukośnie ~bitych belek drewnianych, biegnących wzdłuś osi 

północ-południe oraz pionowych słupów umieszczonych od wschodniej 
' strony palisady. Sę to przypuszczalnie resztki umocnień ~awnego 

grodu pruskiego. Przemawia za tym fakt znalezienia pra~ie iden• 

tycznej konstrukcji na grodzisku w Starym Rypinie. Hie motemy ~e4 

nak wykluczy6 ewentualności krzytackiego pochodzenia owych forty

fikacji. 

Okre~lenie chronologii obiektu jest slomplikowane z racji . 

przemieszania warstw . 1J trakcie badań znaleziono fragaenty nacsyó 

z XIII i XIV wieku. Dokładne określenie funkcji obiektu i jego 



- :558 -

datowanie motliwe będzie po przeprowadzeniu systematycznych ba

dań. 

GOLUB - DOBRZYB Praco• ' 'l ArcheologicJ!lno

Konser.atorska PP PKZ, Od-Wzgórn 'zamkowe 

dział w Warezawie 

Badania prowadził mgr Kr"zyezto_f Nowińeki. 

~inansował WKZ w Bydgoszczy, Trzeci sezon 

badań. Zamek 'redniowieozny, nowotytny. 

Kontynuacja badań na wzgórzu zamkowym objęła przed~amoze 

/9 wykopów/ i teren przyzamkowy /4 wykopy/. Celem prao było po

szukiwanie elementów obronnych przedzamcza, które według 'ródeł 

pisanych, soatałd zbudowane na poozątku_ XIV wieku w czasie budo

Wf zamkll przez Krzyteków. 

W WJDiku prac od~ionięto następujące obiekty architektonioz-

nea 

' 1- ~undament maru obwodoweg~w czę,ci południowej i północ-

nej przedzamcza. Oba fundamenty odchodzą w kierUQku wschodnim od 

odkrytych w 1968 roku. baszt narotnikowyoh i zostały zniszczone 
' razem ze skarpą wzgórza, oo potwier•ziły wykopy zakładane na li-

nii ich przypuszczalnego przebiegll. W fundamentach kamienno-cegla

nych znaddawały się ceglane łuki wzmac~iająoe. Przypuszczalne da

towanie obiektów - XIV wiek. 

2 - Dalsza partia ceglano-kamiennej baszty _·w. naro.tniku pół

noonym przedzamcza, odkrytej ·w poprzednim s.ezo~ie badawczym. 

:5 -Kamienny fundament · półbocnego skrzydła bramy prowadzącej 

na przedzamcze, pochodzący takte z ołreeu budowy zamku. 



4 - Kur ceglany stanowiący ocembrowanie fosy między przed

. samozem a zamkiem. Na murze enaleziono drewniane belki będące 

pozoatało,cią most~ przebiegającego nad !osą • . Układ cegieł 1 ioh 

wymiary wskazują na odkrycie muru pójnogotyokiego /XVI wiekt/~ • 

5 - Odcinki zab~dowy w formie dwóch cokołów kamienno-cegla

nych stanowiących najprawdopodob~iej podmurówkę b~dynku, wedłUB 

jródeł pisanych drewnianego, nazywanego budynkiem burgr~biego, 

s XVI wieku. 

6 - Mur oporowy !'osy odchodzący od istniejącej baszty ~am- · 

ku w kierunku południowym. Zbudowany z cegieł gotyckich w wątku 

polskim, posiada odsadakę i kamienny fundament. Poohodzi e wieku 

XIV. Y czasach pójniejszych zbudowano na odsadzce sklepienie. Po

nitej pojawiły się ceglane echody orae podłoga . e zaprawy wapien-
i 

nej i gruzu ceglaneso stanowięc razem ze sklepieniem piwnicę go-

tycką. · ~ 

7 - Niewiadomego przeznaczenia mury, ktdre zniszczyły omówto

ną piwnicę. Zbudowano więc je znacznie pójniej o~ poprzednich 

obiektów. Na podetawie układu 1 typu cegieł motna mury te dato

wa6 na XVI · ~ub XVII wiek. 

Materiał arobeolo&iczny s badań był bardzo przemie~zany 1 

reprezentował okres od XIV do XIX• wieku. Ze zna~zionycb fragmen 

t6w ceramiki nalety wymieni6 ułamki naczynia typu meklemburgski 
go z XIV-XV wieku, dzbanów z .XIV wieku oraz kafli garnko,yoh i 

płty.lcowych. Znaleziono takh przedmioty hlazne a~.in. · groty bel• 

t6w od kusz. 

Wykonane na wzgórzu zamkowym wiercenia ręczne pozwoliły na 

pó,niejezą lokalizację wykopów oraz definitywnie ustaliły brak 

muru obwodowego zamku. 

W trakcie prac archeologicznych na wzgórzu, przep;owadzono 

tak~e badania ratownicze w mie~cie, gdzie przy kopaniu atudni na-
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trafiono na konstrukcje drewnianej zabudowy średniowiecznej. Od

kryto tu przypuszczalny narotnik chaty stawianej na zrąb. Prag-· 

menty ceramiki datują obiekt na XIV-XV wiek. 

GORZTczxi. pow. Wodzisław Konserwator Zabytków 

Archeologicznych w Katowioach 

~a~ania prowadziła mgr Wanda Galasińska-Hrebenda. 

linansował Konserwator Zabytków Archeologicznych 

·w Katowicach. Pierwszy sezon badań. Gródek śred

niowieczny oraz osada z epoki brązu /kultura łu

tycka/. 

Stanowisko położone jest na pierwszym wywyższeniu prawo

brzetnej doliny Olzy, we wschodniej ozęści wsi, na terenach na

leżących do Rólniczej Spółdztelni Produkcyjnej. 

Gródek stanowił niewielki obiekt osadniczy w kształcie zoię

tego stożka z wyrajnie zachowaną fosą oraz obwałowaniem. Wykop 

o wymiarach 3 x 7 m uaytuowanp sty~znie do południowego obrzeża 

kopoa. Wykop eksplorowano do wystąpienia calca. u~yskująo stra

tygrafię warstw kult~·owych. Stanowiły jel gruba warstwa gruzu 

z materiałem nowożytnym i częściowo predniowiecznym, warstwa kul

turowa średniowieczna, z zalegającymi bezładnie rozrzuconymi ka- · 

mieniami oraz warstwa z materiałem średniowiecznym /warstwa gród

ka/. Najniżej zalegała jednolicie ciemna warstwa z przepalonymi 

kamieniami i . dużą ilością ceramiki łużyckiej, w większości wtór

nie przepalonej. 

~adania miały charakter rozpqznawczy. kontynuowane będą w 

przyszłym sezonie wykopaliekowycm. 



GRUOZNO, pow. Swieoie 

Stanowieko 2 · 
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Muze1111 w Grud-ziędsQ 

Badania prowadził mgr Ryszard Boguwolskie 

linansowało WXZ w By~goazczy, i Muzeum w 

Grudziądaa, Katedra Antropologii UMX w To

runiu. Drusi eezon badań. Cmentarzysko 

~redniowieczne /XIII-XIV wiek/, osadnictwo 

wczesnośredniowieczne /IX-X wiek/. 

Przebadano eze~ó ówiartek arowych ekeploru3ąo 250 pocbówkd• 

eakieletowycb zalega3ąoycb w trzech poziomaob. Ra wypoeatenie 

złoty~y się głównie oadoby etro3u oraa brakteaty. które datu3ą 

cmentarzysko na XIII-XIV wiek. 

Na'uwagę zasłusuje odsłonięcie na skra3u omentarzyska budow

li typu półaiemiankowego o wymiarach 5.5 x 5 m, na wypełnis~o 

które3 składała się oerkmika datowana na IX-I wi~k. ~udowla ta 

związana była funko3onalnie z osadnictwem grodu, który istniał w 

n-x wieku. 
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INOWROCŁAW 

Stanowieko 25 

Katedra Archeologii Pradziejowej 

i Wczesnośredniowiecznej UAM 

Badania prowadziła dr Aleksandra Cefta-Broniewska 

przy współpracy mgr Janiny Dąbrowskiej. ~inaneowa

ła KRN w Inowrocławi~. Pierwszy sezon badań. Pod

grodzie /XIV wiek/. 

·. 
Prace były związane z programem badawczym historyków medie- , 

wistów i historyków sz~~i. Głównym ich zadaniem było: 1/ ~chwy

cenie linii przebieg~ średniowiecznych murów miejskich, 2/ spraw

dzenie punktów lokalizacji baszt i rekonstr~cjao ich zarys~ oraz 

3/ zweryfikowanie domnie~anego miejsca wzniesienia zamk~ książę

cego. Badania terenowe ograniczyły się do centrum miasta. W s~

mie założono 10 sondaży w różnych punktach hipotetycznego zarys~ 

murów oraz dwa wykopy w miejąc~ rzekomego zamk~. 

Najważniejszym rezultatem było odkrycie drewnianej konstr~

cji, prąwdapodobnie ~redniowiecznego mostu, prowadzącego . z Zamk~ 

przez "przykop" na podgrodzie /et • . 25/· Niestety, · ze względ~ na 

małą powierzchnię wykopu odsłonięto tylko fragment konstr~cji, 

a mianowicie ws9hodni przybrzeżny odoinek mostu. Wspierał się on 

na solidnych, dochodzących do 3 m WYJOkoSoi i 30 cm grubo~ci pa-
• lach. Dla stabilności pale wbite były na głęb. 1 m w twardą gli- · 

nę calca . Układały się one w równoległe szeregi o kier~ku północ

poł~dnie i biegły zgodnie z kierunkiem fosy. Odległo~6 między pa

lami wynosiła 20-70 cm. Na zachód od głównego sk~pienia pali, w 

niewielkiej od nich odległości, na stropie ~aloa leżała potężna 

belka o kwadratowym przekroju, li~ząca 37 cm średnicy_ oraz ponad 

• m dł~gości. Tworzyła ona podstawę. na której stały zaczopowane 



w niej czworoboczne, równie grube słupy pionowe. Dla mapobiete~ 

nia ewentualnemu przechyleniu słupów. zastosowano dodatkowe 

wzmocnienia, w postaci szerokich 35 o~ dr&Aio wpussosonyoh uko' 

nie w odpowiednie naoi,oia zarówno słupów jak i belki poziomej~ 

tsw. zastrzały. Dranioe te ponadto przymocowane były dutymi tyb

laai drewnianymi. Aby uniemotliwi6 prmesuni,oie si• b~lk1 wras 

z oał• jej nadbudow• wbito na całej jej długo,oi ok. 50-70 ukol-

ne pale. 

Odkrycie mostu pozwala na ramowę orientację w romplan~we t 

p6łnoono-zaobodniej o•••oi 'redniowieoznego Inowrocławia. Z ba-

' daó tyoh wynika, it cały pas terenu, mi,dzy linię utworzoną prses 
1u1io• Przesmyk i ulicę Kilidekiego a północnym ramieniem murów 

miejsktob, zajmowały w XIII-XIV wieku 3 jednostki przestrzenne• 

samek, podgrodmie i klasztor 00. Pranoiszkan6w. Samo miasto w 

formie czworoboku romcięgało się dalej na południe• 

JANOWIEC. pow. Puławy patrz okree nowotytny 

IAMIER POMORSKI patrz wczesne 'redniow1eoze 

Stanowieko 3 

KLASZTOREK, pow. Kwidzyń patrz wczesne 'redniow1eoze 

KIELCE patrz okres nowo~ytny 
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. KOZIEGŁOWY, pow. Myszków Muzeum Archeologiczne 

w Poznaniu 

Muzeum W Częstochowie 

Badania prowadził mgr Włodzimiarz Błaszczyk. 

Pinansował WXZ w Katowicach. Czwarty sezon 

badań. Grodzisko - zamek z XIV wieku. 

Zakres prac obejmowała 

1. Wykonanie przekopów sondażowych w poprzek pierwszego i 

drugiego pasma wałów od strony wschodniej - celem poznania ich 

konstrukcji. 

2. Odsłonięcie zarysu baszty bramnej. 

3· Uchwycenie dokładnych wymiarów murów i zasięgu zamku 

wzdłuż osi N-S. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że 

wały zewnętrzne zamku posiadały konstrukcję z drewna /przekładko

wą/ wzmocnioną gliną i żwirem. 

Badania w rejonie odkrytych w 1968 roku fragmentów murów 

baszty wJazdowej pozwoliły llchwycić cały zarys baszty b7amnej. 

Baszta bramna ma kształt kwaqratu o ·wymiarach 9 x 9 m. Od 

frontu była dodatkowo wzmocniona przyporumi. Prz~z jego wnętrze 

prowadził wjazd do wnętrza zamkll gr11bości murów1 od frontu - 2,40 

m, boczne - 2,20 m, a zamykający tylny - 1,85 m. 

Przypory znajdujące się przy murze zewnętrznym wynoszą -
. \ 

2,35 m długo6ci i 1,60 m szerokości. Cało~ć murów zachowała się 

w fundamentach przeciętnie do wysokości 1 m. 

Do baszty od strony zachodniej przylegał mur obwodowy bieg

nący w kierunkll południowym o szerokośc·i 1, 60 m oraz fragmenty 

murów budynku przy bramie o grubości 1,20 m. 
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Na głębokości 1,45 m odsłonięto resztki br~k~ kamiennego, 

którym był wyłożony wewnętrzny dziedziniec. 

Tegoroczny se21on. wykopaliskowy pozwolił ~chwyció ·cały rz~t 

poziomy zamku, którego obszar otoczony murem obwodowym miał 

kształt wydł~żonego prostokąta o wymiarach ok 50 x 25 m i obej-
• 2 . 

mował obszar ok. 726 m • 

Oałośó budowli otoczóna była 2 pierścieniami wałów eiemnyoh 

~oprzedzonych fosą. 

Inwentarz zabytkowy, który wy,rtępował do "śó licznie w ~ar

stwach k~turowych w postaci ułamków naczyń, kafli, wyrobów me

. talowych i monetpozwala określió początek zamk~ na wiek XIV 1 

czas jego używania do połowy XVI wieku. 

Ze tródeł pisanych wiemy, te już w 1548 rok~ został opusz

czony i ulegał systematycznem~ niszczeniu aż do całkowitego ro

zebrania resztek murów w XIX wiek~. 

Obiekt doskonale · nadaje się do utworzenia z niego rezerwa

t~ archeologicznego. 

IRAKOW - PR!DNIK BIAlY Pracownia Archeologiczno

Konserwatorska P.P. PKZ 

Oddział w Krakowie 

Badania prowadziła mgr Czesława Sl~sarozyk. linan

sował Krakowski Dom K~tUry. Dr~i sezon badań. 

Dawny dwór biskupi i oficyna wschodnia z XV wieku, 

działalnośó nowożyt~a /XIX-XX wiek/. 

Kontynuowano badania dawnego dwor~ biskup& oraz oficyny 
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wschodniej letęcych na nizinie w widłach Bałuchy i Robotnej. 

W obrębie dworu pogłębiono dwa wykopy rozpoczęte w roku 

ubiegłym oraz wykonano dwa nowe. Pozwoliło to uchwyci6 stopę 

fundamentową budynku dworu oraz ustali6 charakter ~i · wiek na

warstwień. Występującą ·•.tu prawidłowoś6 spoczywania :in wieoż-: · 

nyoh warstw 8liniaeto-gruzowych na warstwie ilastej z XV wie

ku motna interpretowa6 jako powstałą w wyniku niwelacji warstw 

r~nesansowych i barokowych w ~ieku ~IY 

Na terenie oficyny wschodniej wykonano dwa nowe wykopy, 

w których odsłonięto stopy fundamentowe wschodniego muru ofi-' 

cyny i muru dzielącego sień od skrzydła północnego. 

W układzie warstw zsuwatono równiet zaleganie warstw XX

wiecznych bezpośrednio na średniowiecznych. 

XUNOWO, pow. Mogilno 

Stanowisko 5 

Pracownia :Archeologiozno

.XonseZ"!'atorska PP PXZ •. 

Oddział w Poznaniu 

Badania prowadził Tadeuęz Makiewicz /autor epra-
. 

wozdania/ i Ryezar4 Mazuroweki. Pinansował Zarząd 

Inwestycji Budowy Kaskady Dolnej Wisły we Włocław-
' ku. Pierwszy sezon badań·;. Grodzisko średniowieczne 

/koniec XIII - początek XIV wieku/. 

Badane grodzisko jest niewielkie, o średnicy 30. m /w tym 

średnica majdanu 17 m/. Lety na w~chodnim brzegu No~eci Zachod

niej, na dolinnych, podmokłych łękach, ppnad które wznosi się 

na wysokoś6· około 1 m. Składa aię z maJdanu, fosy i wału zew-
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nętrznego - jedynie od wschodu nie ma wału, przytyka · tu do gro

dziska obszerne płaszczyznowe wyniesienie o wymiarach około 20 

x 10 m. Obiekt przebadano wykopem krzytowym. 

Na majdanie stwierdzono następ~jący układ warstwa 

I - w_spółczeana próchnica łąkowa /miątezo~ó 15-20 om/, . . 
II - warstwa przemieszana, gliny, siemi próchnicznej i paekc 

/15-35 om/, 

III - szarawa, próchniczna ziemia /10-12 om/a tutaj znalezio

no wi_ększo~ó ułamków ~eramiki, 

IV ciemnobrunatna glina, przemieszana z zie=ią próohnioz•• 

/20-35 cm/a prawdopodobnie warstwa wyrównawcza przy bu

dowie grodziska, 

V - calec - glina pomarańczowo-brunatna, w cmę,ci południo

wej - piasek. 

W •arstwie -III znaleziono przepalone dwie deski, łącznej 

szerokości ok • . 50 cm, prr;y nich regularne, prostokątne zaciemni~· 
.l . . l 

nie, byó mote 6lad budowli. Poza tym na majdanie~ie stwierdzono 

tadnych ~ladów budynków. Majdan otacmał rów wykopany w glinie, o 

przekroju trapezowatym /szeroko~ó u dołu 1,40 m/ a w nim dwa rzę

dy pali odległe od siebie o 1 m. Pale, wykonane z poje4yńczych 

kołków, wbitych w calec /.do m głębokości/, letały 'rednio oo 

50 cm jeden od drugiego. W odległości 1 m od rowu znajdowała si• 
\ 

fosa /szerokości 3,8 - 4,5 m/ otaczająca cały majdan i sięgająca 

1,7 m ponitej poziomu warstwy Ili /warstwa kulturowa grodziska/. 

Cało66 otaczał wał ziemny ezeroko~ci około 3,5 m. 

We wchodniej czę,oi grodziska stwierdzono, it z fosy nie 

wy~rano tutaj całkowicie gliny, tak te powstał pomost wybiegają

cy w i"- :toey ·na 2. m, wysoki na 90 om, szeroki u góry 90 cm,, u do.,. 

łu 160 cm. By6 mob mamy tu do czynienia z pozostało,ciami mostu~ 

Materiał zabytkowy, poz~ falami palisady, to wyłącznie ułaa-
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ki ceramiki obtaczanej i toczonej, zdobionej często poziomymi, 

dookolnymi ·żłobkami lub liniami falistymi. Znaleziono także je

den ułamek dna ze znakiem krzyża. 

Badania grodziska zakończono całkowicie. 

KUBOWO, pow. Mogilno 

Stanowisko 6 

LABCXOROBA, pow. Wadowice 

patrz okres halsztacki 

Pracownia Archeologiozno

Konserwatorska PP PKZ. 

Oddział w Krakowie ~ 

Badania prowadziła mgr Halina Ginter. ~inansował 

WKZ w Krakowie. Dr11gi sezon badań. Zamęk śre~io

wieczny 1 nowoty~~ /XIV-XX wiek/. 

Podczas prac badawczych w roku bieżącym kontynuowano i ~a

kończono wykopy na oei bramy wjaz~owej. · 

W wyniku badań odkryto m11ry budynku "bramn~go" wraz z piw

nicą. ustalono U skała przy budynku "bramnym" była licowana ce

lem jej umocnienia. Ustalono wymia~y filara mostowego pasadowio

nego wewnątrz · fosy oraz szerokość fosy. Materiał archeologiczny 

występuje głównie w wypałnisku fosy. 

Badania archeologiczne będ~ kontynuowane w roku przyszłym. 

LIDZBARK WARMIISKI - powiat 
BARTOSZYCI - · powiat 

~atrz badania penetracyjne 
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LIPIE. pow. Świdnin 

Stanowhko 1 
Pracownia Archeologiczno

Konserwatorska PP PKZ, 

Oddział w Szczecinie 

l 

Badania ' prowadził mgr Tadeusz Nawrolski. linanso

wał WKZ w Koszalinie. Pierwszy sezon badań. Zamek 
l 

średniowieozy i nowotytny ./XIII-XVI wiek/l osad-

nictwo wczesnośredniowieczne /druga połowa IX wie-

ku/. 

S t a n o w i e k o 1 

Obiekt połotony jest w północno-zaohodniej os,4oi sabudowed 

wsi. na rozległym płaskowytu o stromych aboozaoh cyplowato wyeu

~iętym od wschodu w dolinę rzeki Mogilicy. • półnoono-saohodaiej 

części wzniesienia znajduję się ruiny zamku. kt6.rego zarys na po

wierzchni jest nieozytelny. 

Celem tegorocznych badań było uzyskanie obrazu rozplanow~

nia wytej wymienionego zamku i określenie jego chronologii, po-

nadto wyjaśnienie kwestii wczesnośredniowiecznego grodziska, o 

istnieniu którego wspomina literatura przedmiotu. W wyniku prze

prowadzopyilh prac stwierdzono • . łe zamek zbudowano w formie dwu

przestrzennego budynku złotonego • części mieszkalnej /ok. 6o5 z 
") 

15 m/ i dziedzińca /ok. 11 z 15 m/. wydzielenie dziedzińca przy 

pomocy muru działowego_ następiło prawdopodobnie dopiero w począt

kach XVI wieku. Najstarszą częścią zamku jest pomieszczenie miess• 

kalne zbudowane zapewne w końcu XIII wieku • 

. Co się tyczy grodziska,pomimo znacznej przebadanej powierz

ni.,nie rozwiązano jego kwestii. W załoionych wykopach nie natra

fiono na ślady wał~w. a wnętr~e grodu, jeśli takowy istniał. c~~ -
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zostało silnie zniszczone i przemieszane na skutek prac prowadzo

nych przy kolejnych przebudowach zamku i niwelacjach otaczające

go terenu. Pierwotne ukształtowanie terenu zostało równiet zmie

nione w powatnym stopniu przez zabudowania gospodarcze byłego ma-

jętku. 

Tylko w jednym wykopie /na dziedzińcu zamkowym/ uchwycono 

czytelne warstwy wczesnośredniowieczne naruszone wkopami murów. 

Najstars~y poziom utytkowania wzniesienia zaznaczony jest 

przez 2 jamy i przypuszczalną chatę /brak śladów konstrukcji/. 

Uzyskany materiał ceramiczny pÓzwala wydatowaó początki osad

nictwa wczesnośredniowiecznego na drugą połowę IX wieku. 

LIPOWIEC', pow. Chrzanów Pracownia Archeologiczno

Konserwatorska PP PZK, 

1 Oddział ~ Krakowie, 

Badania prowadzili mgr Halina Ginter . i Jerz~ 

rozak. Finansował WKZ w Krakowie~ Trzeci sezon 

badań. Zamek średniowiecz~, most /XV wiek/, · 
l 

materiał zabytkowy /XIV-XVII wiek/. 

W bietącym sezonie kontynuowanp prace badawcze w wykopach 

z~łożonych w 1968 roku. 

W wykopie usytuowanym na osi bramy odsłonięto dws filary mos

tu łączącego zamek z przedzamczem. Filary te posadowione są w war

stwie datowanej na wiek xv. Ich budowę łączyó motna z działalno~

oią biskupa Oleśnickiego, który wzmocnił i . rozbudował zamek, jako 

ważny punkt strategiczny podczas.wojen husyckich. 

Poziom użytkowy XV-wieczny znajduje się na głęboko~cL 4 m 
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' 
ponite3 poaiom~ obecnego i opada ostro w kierunk~ wschodnim, oo 

wykl~osa istnienie fosy. 

Znaleziono licsny materiał zabytkowy, Cłównie fragmenty na

czyń glinianyah, kafli, · przedmiotów telasnych i ko6ci swierz··- · 

oyoh datowanycti od XIV do XVII wiek~. Występowały po3edyńose 

fragmenty ceramiki prehietorycznej·. 

' Y rok~ przyszłym w dalszym ciąg~ będę prowadzone badania 

aroheologicsne. 

LtmLIB - Stare JUaeto 

LtmNOW, pow. Trzebnica 

patrz wcsesne średniowiecze 

Instyt~t . Historii Arohitek· 

tury· SztukL.i . !eohniki 

Politechniki Wrocławskiej 

Prace prowadzili mgr int. arch~ Jadwiga Pieóozeweka, 

mgr int. arch. Staniała~ Medekeea, mgr Małgorzat·a 

Niemczyk, mgr inł. arch. Ernest Niemczyk. 'inaneował 

Konserwator Zabytków Archeologicznych. Drugi eeson 

badaó. Zamek XIV w. 
' ') 

Wykonano pomiar geodezyjny etanowiska illlorzędzonc plan wy

aok~Ściowy. Wykop na majdanie ~jawnił warstwę k~turowę o mięt

ezości oko~o 30 om, w której występiły fragmenty ceramiki, kości 

zwierzęce, drobne węgle drzewne i niewielkie ilo~ci polepy. Od

słonięto widoczny fragmentarycznie od strony zachodniej mur. 

Stwierdzono, te zb~dÓwany jest w układzie gotyckim. Po przeciw-

. nej stronie fosy równiet stw-ierdzono mur ceglany. Nie &twierdzo

• 
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no tadnyoh ~ladów wekasujęoyoh na istnienie na tym terenie sało- · 

tenia o obarakterze grodziska wozeeno4redniowiecznego. 

KOGILBO, m. 

KYKOI, pow. Sanok 

BOWOGROD, pow. Łomła 

patrs wczesne ~redniowiecze 

patrz wozeene 'redniowieoze 

patrz wozeene 'redniow~eoze • 

Zeep6ł Eadad nad Po~ekia 

Sredniowieosem uW i PW 

Eadania prowadsiły dr inł. aroh. Maria Erykowaka 

i mgr Anna Wentkoweka~ Pinaneował WXZ w Rzeesowie. 

Trseci eeson bada6. Okrea rzymski, wcze~ne 'red

nlowieoze, ~redniowieoze, czasy nowołytne. 

Cel~• tegorocznych badaó na zamku w Odrzykoniu było, tak 3&k 

w roku ubiegłym, uzyskanie danyoh ' konieoznych do opraoowanta pro

jektu koneerwatorekiego zabezpieose~ia ruin. Eadani~i objęto sa-
. .ł 

mek wysoki, 6redni i niski korczyński. 

Zamek wysoki• Ba terenie pierwotnego . dziedzińca i pójniej

esej sieni otwarto dwa wykopyt jeden w narotniku półno~no-zachod

nim, drugi w południowo-wschodnim. W czę,oi północno-zaohodniej 

' odsłonięto posadzkę z piaekowca z połowy ~II wieku ulotonę na 
l . -
, zaprawie wapiennej .• Posadzlr:a był• ozę,oiowo znisżozona przez za-

walenie się sklepienia nowołytnej piwni~y. Pod ~oeadzlr:ę a pona~ 

' . 
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sklepieniem piwnicy, obecnie · zagruzowanej, uchwycono warstwę ni-/ 

welaoyjną ciemnoszarego piasku z fragmentami naozyó wozesno6red

niowieoznych. Budowa piwnicy zniszczyła ~redniowieozny poziom 

utytkowania. W narotu południowo-wschodnim odkryto ·wej6oie do 

piwnicy etarese od posadzki. 

Zamek 6redni. W wykopie zlokalisowanym w miejscu przypuss

osalnego dziedzióoa odkryto dwa mur~ biegnące w kierunku wschód• 

zachód. Dokładne datowanie ich jest trudne, poniewat zostały po

sadowione bezpo6rednio. na skale. Mur w części północnej wykopu 

etanowi przedlutenie szyi bramnej. Nie udało się ustali6 ani go

tyckiego ani nowotytnego poziomu uty~kowania dziedzióca. Po pół

noonej stronie szyi bramnej odkryto bezpo6rednio nad skałą war~ 

stwę brunatnej gliniastej ziemi z fragmentami naczyó, które mot

na wstępnie datowa6 na przełom XIV i XV wieku. Wa~stwę tę n~le~1 

wiąza6 z okresem pierwszej budowy. Poza .tym w wykopie zalegał 

gruz z fragmentami naczyó i kafli z XVI-XVIII wieku. 

Zamek niski korczyóski. Odsłonięto dwa fra~enty murów bieg

nących w kierunku wschód-zachód. Mgr po stronie północnej wykopu 

stanowi przedlutenie s~yi z zamku 6redniego. Mur południowy, ' 

prostopadły do kurtyny wschodniej zamku 6redniego jeet•nowotytay 

i prawd~podobnie związany z zabudową gospodarczą o jak~ej mówią 

przekazy archiwalne. W wykopie odkryto fragmenty naczyó 4rednio• 

wie~znych i nowotytnyoh oraz fragmenty kafli reneeansowtoh i no• 

wotytnych. Na głęboko6ci około 2 m od powierzchni ziemi natrafio

no na warstwę szarego piasku o miątezo4oi 1~-20 cm z fragmentami 

naczyó pochodzącymi prawdopodobnie z okresu wpływów rzymskich. 
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Muzeum w Ole~nioy 

Badania prówadziły mgr Jadwiga Bukowsxa, 

mgr Danuta ~ojaiechoweka i mgr Eleonora . 

Lisowa. 

Badania przeprowadzono w okolicy . koecioła ~w. Jerzego i ' Naj

~więtszej -Marii Panny, po .wewnętrznej stronie murów obronnych. ' 

Celem· badań było motl!wie dokładde zlokalizowanie pierwotnych za-. 

łot~ obronnych, wyznaczonych tut po lokacji miasta w połowie 

XIII wieku. Badania · były utrudnione ze względu na zabuc!owę tego 

terenu /domy mieszkalne, nawierzchnie ulic/. 

W wyn.iku badań uzyskano dutą ilo~ó materiału ceramicznego 

datow·anego na wiek.i XIII/XIV, a więc z okresu kiedy miasto Ole~

nicę otoczono murem obronny111. Cer·amika z tego okresu znajdowała 

się· równiet przy fundamencie murów obronnych. 

OLSZTYN, pow. Częstochowa Muzeum Archeologiczne 

- w Poz~aniu 

>łrl:uzeum w Częstochowie 

Badania prowadził mgr Włodzimierz Błaszczyk. linan

sowało PPRN w Częstochowie. Trzeci sezon badań - /po

przednie w latach 1959-1960/. Zamek, osadnio~o od 

młodszej fazy środkowego paleolitu. do _XVII wieku. 

Zakres praos 

1. Kontynuacja badań w.wykopie IV /rejon dymarek/. 



- 375 -

2. Rejon ·"systemu labiryntów i chodników podziemnych" okre~lony 

jako wykop V. 
l 3· Wykop VI zlokalizowany został na terenie górnego zamku od stro-

ny wiety. Celem było odsłonięcie przypuszczalnego międzymurza 

i bramy wjazdowej na gdrnr zamek. 

4. Wykop VII zlokalizowano na E od zamku górnego od strony Przy

miłowic w rejonie przypuszczalnej bramy wjazdowej. 

5· Wykop VIII zlokalizowano we wnętrzu jaskini pod zamkiem gdrnya 

/Jaskinia Zamkowa Dolna/. 

6· Wykop IX zlokalizowano we wnętrzu baszty okrągłej zamku gór-

nego. 

Wyniki z 

1. Wykop IV- odsłonięto czę~ci dolne 3 pieców dymarekich z czę

ściową obudową z cegły o ~rednioy od 60 do 90 cm. Dute ilo~ci 

tutla i półfabrykatów, fabrykatów i wyrobów z telaza. Pieoe eę 

datowane na XIV wiek. 

2. Wykop v. 
Komora 1 - połotona w południowo- wschodnim narotniku "labiryn-

tu" połączona jest z systemem korytarzy. Spęgu nie osiągnięto. 

Komora 2 - tworzył ją szyb prostokątny /wymiary 2,40·x 3,50 m 

o głębokości 5 m/ zasypany częściowo luJnym gruzem • . Po jego 

uprzątnięciu dotarto do dwóch pomieszczeń wykutych w ekale /2,5 
' 

+ 3,5 ~i wys. 1,8 m i 2 + 2,5 m/. W ścianach wi4oozn~ rowki do 

osadzenia belek stropowych. W stropie 3 otwory wentylacyjne. 

Komora 3 - połotona w środkowej części labiryntu. Komora watęp

na o wymiarach 4,5 x 3,5· m, wys. 2m. W części południowej . po

·mteazczenia niski otwór częściowo poszerzony i częściowo wyrów-

nany, prowadzący do naturalnego korytarza o długości 12 m. 

Komora 4 - połotona w północno-zachodnim narotniku ••labiryntu". 

Jest to obszerne, prostokątne, o skutych ścianach pomieezcze-



- .,76 -

nie O WJmi&raOhl eeeroko'6 Otwor~ Wej,oiowego • 4 a. dłuso•6 • 

415 a, Wyeoko'6 ~ 415 a. Ja lłoianach nadJ WJklltych rowk!W na 

oead .. nie konetrllkcji belkowej. Xcmora poeiada wyk~t7 koain .wen

'Jlaoyjn;y. 

'i .Wykop VI • prsyn16eł odkr;yoie aitd•J•~•a o .. noko,oi 2,10 a 

1 2 węgark6w bramnych o lwietle wynoeeęcym 1 m. Beeroko•6 ~ar~ 

WJnosi 1,80 a. Jest to między•~•• prowadeęce na dsiedzinieo saa

k~ górnego. 

4• ·Wykop Vtl - prz;yni6eł odsłonięcie wjaed~ .do zamk~ dolnego ot\ •'ro-' 

n;y PrzymUowio. ,. 

5· WJ.kop VIII - wyt;yozony w Jaskini Zamkowej Dolnej /schronisko/ na 

osi W-Z preyńi6sł odkrycie eabytk6w paleolitycznych reprezentowa

nych prze• preeeeło 100 ' narzędzi, obrzynk<Sw, rdseni i · ł~pk<Sw 

rdzeni, odpadk6w prod~cyjnyoh w;ykonanyc~ z miejscowego ~zemie~ 

nia j~ajekiego. Materiał posiada ceoh7 typologiecne sabytk6w 

krsemienn;ych ablUonych do tzw. kW. t~y prędnictie j 1 jak Bit •1· 
daje reprezent~je młodes~ tezę tej kult~y. · 

6· W;ykop IX - poEWolił stwierdzi6, te wnętrse baesty okręglej jee~ 

sagr~sowane na głęboto6oi 7 a. W w;ypełniek~ i na powierzchni snaj• 

duję się snaosne ilo6oi ceramiki., 

Badania na terenie samk~ będ4 kontyn~owane. 
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OSTROD.I m. Pracownia Archeo l ogiczno

Io~eerwatoreka P~ PKZ, 

Oddział ~ Warssawie 

~adania prowadził m~ irzyeetof Janissoweki 

prsy udziale Jersego Guli oraz etudent6w Ul 

i PW. linansował nz w Oleatynie. Drusi sezon 

badań. l 'redniowieoatiy zamek zakonny. 

Badania zaprogramowano w oparciu o potrseby projektant6w 1 

hhtorJkdw . sztuki. Wyniki prac poełuś4 .. bowiem do opracowania 

wet,pnego projektu sagoepadarowania 1 rekonetrlikcji zamkU.~ 

Tegoroczny sezon badawczy miał na celu zlokalizowanie atud

ni zaD!fowej, o~edlen~e po&iomdw ~UytkowJoh dciedzi.J1ca i o_deło~ 

nięcie łilarcSw po krulgankaoh. 

Okazało eię, . te etudnia nie lety w centrum dziedzińca, leol 

etyka się bezpo~redn~o· a murem wewnętrzny• skrsydła północnego 

i aoetała równocze,nie z nim wybudowana, na co wskazuje konetr~-

cja tegot muru. Jest ona okrągła i ułoiona została • granit6w 

skandynawskich . Najprawdopodobniej cz1nna była do pośa~u zamku 

w XVIII wieku. WcSwczae to podczas remontu studnię saeJpano gr~~ 

zem, "'ród ·ktcSrego znajduje się materiał nowotJtDJ z XVIII w. 
' Wybudowanie fundament6w ekrzJdła północnego i etudU1 spo-

wodowało zniszczenie etarezej od niob konstrukcji ceglano kamien

nej. Jej rola oraz zasi'g i rozmiary nie , mogę bJ6 obecnie okre'

lone, gdyt ro~ezerzenie wykopcSw ·wymaga uprzedniego odgruzowania 

dziedzińca. 

Wykop usytuowany na zewD4trz zamku pozwolił na stwierdzenie . 

istnienia pr zedbramia o eseroko,ci wi,kezej aniteli ~iatło bra
my wjazdowej. 
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Podosa• realisaoji · prograau naallb,ło d' kilka sasadniell, 

ktcSre wymagajll_ prseprowa4eenia dalesyób prao. Deoy•~• w te~ 

•prawie pode3Di• Wo3ewódski Xoneerwator Zabytków w Olsztynie. 

PiłOŻOW - "lieroi•sów" 

pow. · Pińo-zów 

Zespół Badaó nad Jolekia 

Sredniowieozem Ul 

Badania prowadziła mgr Anna_Wentkoweka •. Pinaneo

wał ~akład Badaó Polekiego Sredniowieoza. Pierwesy • 
eeson b.-~daó. Xo6oi6ł 1 omentars l§redniowieosny i 

no•o!ytey. 

Stanowisko zostało &lokalisowane przes mgr Marię Xoziń~k4 · 

w osaale penetracji terenu ewiąsanej & badadniami złót kamien-

nych,_ ekeploatowanyob w okresie wczesnego ~redniowieoza. Znaj

duje ai• ono na polaoh OrDJOb pomiędsy Pińozowem a waią Paetur• 

ką. na niłwielkiej kulminacji terenu Z.anej do dzi4 przez lud

no66 mlejaoową "polem 1§-w. Ducha". 

W czasie badań prseoięto kulminację w kierunku p6łnoo-po

ł~dnie wykopem eondatowym o eseroko~oi 1 m i długo~oi 25,5 m; . 

posoetawiająo w środku niesbadany odoinek długą6oi 4.m. Osę66 
' południową poezerzono na odoink~długo6oi 5 m do azeroko6oi ' ' •• 

Badania doprawadaiły do odkryoiaa 
l . 

1/ reliktów budynku - prawdopodobnie kościoła, 

2/ oaentarsa. 

ad. 1 - Odsłonięto dwa fragmenty murów ÓdległJ.Ob od siebie 

o około 9 •· W ozę~oi ~oh.dniowe·j wykopu m~ o surokości 1, 5 a, 

bie~oy w kierunku waohód-1aohód 1 lekkim odchyleniem na północ; 



w czę,ci północnej - fragment narotnika. Pomiędzy murami, we 

wnętrz~ b~dynk~, . odełonięto fragment posadzki wykonanej s kwa~ 

dratowych, słabo wypalonych płytek ceramicznych.· 

ad. 2 - Na zewnątrz b~dynk~~ zarówno w półnoon'ej jak i po

ł~dniowej części wykop~. natrafiono na szkieletowy cmentarz. Od-. ' 

kryto ogółem 'O szkieletów l~b ich fragmentów. Osęśó północna 

omentarza zawierała tylko jedną warstwę szkieletów, w czę~ci po

ł~dniowej, zapewne znacznie dł~tej ~ytkowanej, wystąpiło kilka 

warstw oraz odsłonięto dwie kamienne; płyty grobowe. Przy jędnym 

ze szkieletów znaleziono monetkę - denar jagiellodeki z dr~i•3 

połowy XV wiek~. 

Odkryte w czasie ba~ań materiałya fragmenty naozyd, monety

pochodzą z okres~ XIV-XVII/XVIII w. 

PIOTRAWIN, pow. Opole L~belekie 

PŁAWNIOWICE, pow. Gliwice 

Stanowisko 6 

patrz wczesne średniowiecze 

M~ze~ ·w Gliwicach 

Badania prowadziła mgr . Halina Wojciechowska. 

1inansówało M~ze~ w Gliwicach. Dr~i sezon 

badań. Osada z okres~ · haleztackiego k~tury 

ł~~yokiej i grodzisko średniowiec~ne. 

Stanowisko znajduje· się we wschodniej ozę,ci wsi, na cyplu 

kształt~ trójkątnego, którego wierzchołek, skierowany na północ, . 

wrzyna się w starorzecze Kłodnicy , a podstawa przecho~zi w płae

kowy~. 
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Oelem badań było wyja6nianie charakteru osadnictwa wy•t•

pujęoego na obiekcie oraz uchwycenie południowego jego zasięgu. 

Załośono dwa główne wykopy, poprowadzone po osi weohód-zaohód 1 

północ-południe, usytuowane we wschodniej ·i południowej. oaęści 

obiektu~ Dały one profile ciągłe o długo6o1 35 m 1 20 a. Ponad

to załoiono 13 wykopów kontrolnych. 

Wykop we wachodniej części cypla pozwolił na uchwycenie wa

łu o konstrukcji gliniano-kamiennej, wykonanego 11 chaotycznie 

układanych kamieni wapiennych - o sseroko6ci 3 do. ,,20 m. Lićo 

zewnętrzne wału , znajdowało się w odległości około 6 m od wschod~ 

niego stoku cypla. Na powierzchni konstrukcje kamienne nie sę 

widoczne, zostały one bowiem rozebrane w XIX wieku i użyte do 

celów budowlanych. 

W wykopie południowym takte natrafiono na wał gliniano-ka

mienny, który zamykał grodzisko od strony południowej. Przebieg 

wału w kierunku wach~d-zaohód udowodniono poprzez zakładanie wy

kopów kontrolnych. Układ warstw ziemi zaobserwowany na profilach 

zda_je się wskazywa6 na istnienie fos suchych. przebiegających oł 

lica wew~ętrznego wału do środka grodu. 

Gród średniowieczny zajmował.obezar około 2 ha. Bronił prsy

puszczalnie przejścia przez bagna na drodze między Rudnem a Toez• 

kiem. Jego upadek nalatałoby w1ęza6 z przemarszem wojsk duó~kich, 
' 

które; jak wskazuję dokumenty histaryczne, zniszczyły kościół · 

farny w Pławniowicach; 

Budowa grodu Jredniowiecznego zniszczyła osadę kultury łu

tyckiej z okresu halsztackiego. Osada zajmowała duto większą 

przestrzeń, nit gród, rozciągając się znacznie w kier~u połud
niowym, W czasie tegorocznych badań natraflon~ na obiekt kultury 

.łużyckiej o znacznych rozmiarach' Prayszłe badania pozwoię na 

wyjdnienie jego funkcji i zasięgu •• 

' 



- 381 -

We wszystkich 15 wykopach wystąpiły snaczne ilo,ci fragmen

tów ceramiki łutyckiej z okresu halestackiego, głównie garnk6w 

i . naczyń zasobowych, a takte talersy zdobionych ornamentem pal-

. cowym. Natrafiono r6wnieś na fragmenty naosy4 jredniowieoznyoh . 

i nowotytnyoh, bogato zdobionrch i s polewami. Nielicznie wye~

piły zabytki telazne. W obiekcie łułyokia snales~ ·przę,lik 

glini~ny dwuetotkowaty. 

PORZECZE, pow. Sławno 

Stanowieko 2 

patrs okres halsztacki 

PSZCZTNA Konserwator Zabytków 

Archeologicznyob· w Katowioach 

Badania prowadziła mgr Wanda Galasióska-Hrebenda. 

• linansował WKZ w Katowicach. Pierwszy sezon bada4. 

Zamek ~redniowieozny i'nowotytny, osadnictwo z 

XIII wieku. 

f 

W czasie prowadzenia robót kanalizacyJnych natra~iono na 
' 

wątki starych murów. Po przystąpieniu do prao wykopaliskOwych 

załotono 8 wykopów rótnycb wymiarów ~zaletnionycb od układu mu

rów. 

Archeologicznie naj~iekawezy okazał sit wykop nr I przy ua

rotniku południowo wschodnim dzisiejszego zamku. Odsłonięto tu 

kamienne fundamenty w rzuci- poziomym - kwadratowe, stan?więce 

prawdopodobnie podstawę drewnianej wiety, datowanej na•XIV-XV w. 

Pod fundamentami zalegała osadnicza warstwa z XIII wieku złotona 
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z poziomo ułotor11.ch bierw.ion drewnianych oraz materiał11 cera11ios~ 

nego i, hlaznego dat()'"anego . na XIII~XIV wiek. 

Waratwa ta jest :najprawdopodobniej pozostało,cię po załote

niach . grodowych i • istnieniem grÓd11 nalety się t11taj liozy6 w 
· oeę60i ~zisiejsze~o dziedzińca wschodniego or~z ozę6ciowo pod 

wscpodn.im skrzydłem zamk.11. 

Dalsse wykopy dostarczyły materiału archeologicznego z okre-

811 od XV do XIX wiek11. 

Badania miały na oel11 uo•ytelnienie saleaa.nia etaryoh au-
r6w i okr,dienie ich chronologii dla potrzeb rekonstrukcji. 

. , 

Badania będą kontynuowane w następnym sezo_nie wykopalisko-

w.ym w "letności od potrzeb architektonicznych. · 

PTRZYCB - powiat 

RA.DOłt- Mury obronne 

Stanowieko 5 · 

patrm ·badania penetracyjne 

Radomskie Towarzystwo Naukowe 

Badania prowadził mgr Wojciech Twardowski. 

Finansował nz w Kielcach·. Czwarty sezon 

badań, drugi sezon badań n~ierzchni ~red

niowiecznej. Osadnictwo ~redniowieczne, ~la

dy osadnictwa nowotytnego. 

Badanie prowadzone były w ramach nadzoru archeologicznego 

przy pracach związanych z badaniem i rekonstrukcją murów miej

skich. Kierownictwo ogólne sprawował doc. dr in't. architekt An

drzej Gruszecki. 



w okreeie od . 1. V do 15. VI kontyiu10wano raeedoroosne llada.;. 

nia , ~a w7lo.tu br~·:lrakonkh3 w. etron, l')'nku~· 04ełon1,to dal .. e 
fragilen tJ .nawiersobni drewniane 3 t SbUd9WSne 3 S .prsepołowiODJOh 

belek. Podposioaem .belek natrafiono na .irub, ·waretw. faeSJDJ s . . . , 

kamieniami. Ponih3 odełoni,~o brak kami•DDJ• llłotoD)' na ·sUnie ! 

k:tdr)' naleł7 usna6 sa na3etar••1 po.llioa naw1er11ohni aiaeta łred

niol'iieollneso. Bajbardsiej OSJtelDJ .. likład waretw saobeerwowano 

prsi' wylooie -bramJ w etronł aiaetat nalet7 ·~•o prs)'Pil .. osa6, ee 
tlitaj włdnie saostziałJ 111, nawierliobnh .. ulioJ aiejeJrU~. 

W osaeie eksploracji odkl')'to. w omawiaD)'oh waretwaóhł drob

ne ułamki naosyd ft'edniowieosn)'oh, koCłoi nierqt, hlasą pod

kc••• liosne · łoińki ekdl'J orali kilkandole · frapentdw obala. 
. . 

Na podetawie llkładll etratnrafiosneso· i analiB)' llB)'Bkall)'Oh ' 
\ . 

aateriałdw; poazoz"ejdlne posioę naWierzobni nalety datowa6 o4•: . 
. . . . . . . ,.· 

powiednie w. sranioaoh wiekdw .XIV 1 xv. Badania b•~ kontyn~&aei 

1Det7tllt ·Bietorii Arobitektar,r 

Bstak1 1 teohD1k1. Pol1teobD1k1 

Wr.ooławeJdej 

Badania prowadilili -.r. infl. Jadwisa P1ei1oseweka, 

msr Małsor11ata Biemos)'ko agr int • . aroh, Brneet 

Biemoz)'ko mgr in!. aroh. Btanhław 11edekesa. 

Drugi sezon badali. Zamek 11 XIV wieku. 

Oelea badali b)'łO dalese rosposilanie oharakter·u sabudOłf1 

samkil oraz ustalenie kolejnych f as sabudowy i otrelleilel lbh 

chronologii. 

Odsłoni, to fragmenty kapli.qy •( fundament)' prubiteriwa sam-
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kni,tego poligonalnie, relikty ołtarza kamiennego i poziom po

'aadzkowy. 

Analiza architektoniczna odsłoniętych reliktów pozwala 

uetalió następetwe czasowe etapów rozwoju przestrzennego zabudo

wy wzgó~za zamkowego. Najstarszym etapem /jeśli chodzi o pozosta

ło~ci architektUry murowanej/ jest najprawdopodobniej mur obwo

dowy, następnym kaplica z przedłu~onym ku wschądowi murem północ

nym. Stwierdzono, te przebieg muru obwodowego został zerwany w 

miejscu, ·gdzie posadowiono zachodnią ~zę~ó kaplicy. Detale archi

tektoniczne związane s kaplic~ pozwalają określió czas powstania 

kaplicy na wiek XIV 1 jednocze~nie potwierdzają wcze~niejszą ge

nezę muru obwodowego. Z analizy układu przestrzennego wynikałóby, 

te w części południowej plateau zamku, gdzie piętrzy s11ę potę~ne 

gruzowisko, nalatałoby się spodziewaó zabudowy mieszkalnej. Po

twierdziłoby to letnienie w tym miejsc11 wzmiankowanej w •ródłaoh 

pisanych, jednej z rezydencji Henryka Brodatego. W zwi~Jzku z tym 

powstaje koniecznośó kontynnacji badań na tym terenie. Pozoetaje 

rdwniet do zbadania człon zAłotenia zamkowego, który .bronił górne 

plateau od strony bezpo~redniego zagrotenia. 

SANDOIIIBRZ , m. Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 
' 

PP PKZ Od~ział w Krakowie 

Badania prowadzili Jerzy Kozak, Kryetyna Kruczek, 

mgr Teofil Dęboweki, mgr Marian Myszka. Pinaneo

wał WIZ w Kielcach. Drugi sezon badań. · 

Y Sandomierzu oprócz systematycznych badań wykopallekowych 

~est prowadzony całoroczny nadzór archeologiczny nad pracui gdr-
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niozyai na terenie całego Starego Miasta w okresie od 1.1 - 1.x. 
'1969 r . , W tym okresie na~zorowano 65 sond, których przeciętne 

wymiary wynoszę 400 x 150 om. Głęboko'6 za6 waha się od 400 ło 

800 om. Ba~ozę6oiej spotykane zabytki poohodS4 • XVII-XX wieku. 

Dominują naczynia, a w6ród n~oh garnki oienko8oienne s krawędsię 
ostro wygłę~ na zewnętrz z wcięciem na pokrywkę z jedno będ6 

ob~etronną polewą oraz misy wysokie z krawędsię wgiętą do wew

nątrz i talerze zdobione kombinacjami linii talietych i kropek. 

Ba uwagę zasługuje duta ilo66 kafli • ornamentem plaetyoz~m i 

polewą. Rzadziej spotyka Si\ pokrywki, natomiast częetya znale

ziskiem są fragmenty tygielków z polewę wewnętrzną barwy zielo

nej. *6ród zabytków aeramioznyoh z~ajduję się równiet fajki gli

niane gładkie bąd6 ornamentowane. Rzad~iej spotyka się fragment,r 

metalowe, szkło i monety. W sondzie w Rynku 19 znaleziono na g~ę

boko6ci' 160 om pod warstwę grusu i spalenisny .szkielet wyeokieco 

••tozyzny /około _175 om/ o małe~ czaszce ~ługogłowej. Szkielet 

zachowany w cało8oi /ceramiki nie znaleziono/. Ba szczególDę uwa~ 

gę zasługuje zapinka ko6ciana zdobio~a k6łkami z kropkę- w 'rodku 

datowana na XII-XIII wiek. Podczae prac ratowniczych prowadzoaych 

przy wykopach kanalizacyjnych znaleziono monetę miedzianą z nie• . . 
zupełnie czytelny~ napisem ••• _BIB ••• R!X pochoazęcą .• czasów 

Zygmuntowakich oraz dutą ilo66 przepalonych ko6ci. 
' 

Prowadzenie nadzoru na terenie Sandomierza będzie )ontynuo-

wane, poniewat jeet to jedyna motliwo66 poznania nawarstwie4 oraa 

materiału z całego Starego Miasta. 
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IAlfDOJIIDZ 

Brama l:rakowe.ka 

Pracownia Aroheologio·sno-l:~nserwatoriQ 

PP PI:Z Oddsiał w .Jrakowie 

Badania prowadziła mgr Barbara 8lusarczyk. 

linansował WI:Z w l:ielca~h, Pierwszy sezon 

badad. Brama l:rakoweka - wczesne 6rednio

wiecze, 6re~iowiecs~, okree nowotytny. 

•. 
W bietęcym sezonie zaletono czt~ry wykopy na skarpie~ w 

osrodsie, przy posesji l:atedralna 11, gdzie zsodnie z przekazu! 

•r6dłowymi powinny znajdowa6 eię pozostało~ci zburzonej w XIX 

wieku Bramy l:rakowekiej. 

W WJniku prac uchwycono fragment drogi ulotonej łkamieni i 

fragment muru kamienneso• W6r6d zabytk6w.wyetępuje licznie cera

mika wozesno6redniow1eczna i · 6redniow1ęozna, mniej licznie cera

mika nowotytna. 

W przyszłym sezonie bddawczym projektuje się kontynuację 

prac archeologicznych w oparciu o uzyskane dotychczas elementy 

architektoniczne. 

BANDOMIERZ 

l:o6oi6ł 61f, Ducha 

. . . 
Pracownia Archeologiczno-l:onserwatoreka 

PP PI:Z O~ział · w l:rakowie · · 

Badania prowadził mgr ~eofil Dębowski. linansował 

.WI:Z w l:ieloach. Pierwszy sezon badad. l:ośoi6ł, 

szpital 61f, ·Ducha. Cmentarzypko z okresu 6redaio: 

wiecznego, działalnoś6 z okresu nowotytnego, 6la

·dy z okresu neoiitu. 

Prace wykopaliekowa przJ ko,ciele fw. Duoba miał)' na celu 
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odsłonięcie fundamentu zniszczonej skarpy gotyckiej przy fronto

nie kościoła, ustalenie wieku i grubości nawarstwień przy skar

pie przed fasadę główną i przy prezbiterium, odsłonięcie funda

mentów rozeb!anego muru miejskiego stanowiącego północną grani•· 

cę terenu szpitalnego. 

Wykop I 

Przy elewacji frontowej kościoła odkryto fundament skarpy 

narotnej częściowo zasłoniętej murem fasady z 1829 roku. W wyko

p:le wyst~puję warstwy XIX-xY w. pr.:ecięte wkopami nowotytnymi -

brak nawarstwień pó,niejszych dowodzi niwelacji terenu w XIX w. 

Wykop II 

Przy prezbiterium natrafiono na cmentar&Jeko szkieletowe 

utytkowane prawdopodobnie od XV do połowy XIX wieku. Wyekeploro~ 

wano 34,groby, przeważnie silnie zniszczone, w tym grób masowy; 

w którym złożono · szczątki kostne paruset osobników zebrane w 

czasie robót · ziemnych na terenie przykościelnym. ~ie występuj~ 

ślady trumien, ani zarysy jam grobowych. W grobach nie znajdowa

no wypouażenia, Jedynie uzkiel.et w grobie 6 poeiadał żelazny 

pierścionek na pale~ lewej ręki. Pod grobami znajduje się warst

wa gruzowa pochodząca zapewne z okresu budowy kościoła. Pod fun

damentem prezbiterium odkryto ślad chaty z materiałem zabytkowy. 

by6 mote wczesnośredniowiecznym /?/. 

Wykop III 

Badano mur obronny. Stwierdzono, it ~iejski mur obronny 

jest posadowiony na warstwie lessu /nasyp?J pod którym zalega 

warstwa próchnicy naturalnej. W warstwie próchnicy występują ••

bytki neolityczne. 

Wśród zabytków ruchomych przeważa .ceramika, głów~ie śred

niowieczna• Znaleziono ponadto telazny klucz, takąż sprzączkę 
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do. pasa i fragment ozdoby bręzowe.j z paciorkalilie 

SANDOMIERZ 

. VIU'y m~ejekie 

Pracownia Ar'oheologiczno-Konserwatorekia 

'pp PKZ Oddział w Krakowie 

· .Badania prowadzili mgr Czesława Sluearczyk, 

Krystyna Kruczek, mgr Teofil Dęboweki, mgr 

Marian Myszka. linansował WK~ w Kielcach~ 

Pierwszy eezon badań. Mlll'y miejskie z okresu 

średniowiecznego, działalno~6 nowotytna, fla

dy z okresu wczeeno~redniowiecznego. 

Prace badawcze miały na celu uchwycenie' przebiegu miejskich 

murów obronnych /XIVw./ na oącinku od Bożnicy do Zamku. Wykonano 

11 wykopów sondażowych głównie przy zachowanych reliktach murów. 

W sondzie przy Bożnicy od~to koronę muru obronnego na którym 

posadowiono fundament zachodniej ~ciany Botnicy. W sondzie ~/69 

natrafiono na dalszy ciąg muru,w którym w czasach nowo~ytnyoh 

wykonano wnękę. W sondzie 10/69 ~dsłonięto fragment lica wewnęt

rznego północnej ~oiany baszty podobnej do zrekonstruowanej pół

baszty obok Botnicy. Na przestrzeni między eondą . 10/69 a pierw

szym zabudowaniem przy ul. Zamkow~) nie natrafiono na ~lad mur~. 

W pobliżu flll'ty Dominikańskiej odsłonięto w wykopach 3/69 i 11/ 

69 mur ezerokości około 120-140 cm. Szercko~6 ta jest prawie 

o połowę mniejsza od szerokości muru odkrytego przy Bożnicy. Mię

dzy ostatnimi zabudowaniami ulicy Zamkowej a Zamkiem,_ w dwóch 

wykopach odkryto negatywy muru o szerokośc.i odpowiadającej gru

bo~ci muru odsłoniętego • eondacp 3/69 i 11 /69. Nie ustalono 

ozy mur niższy stanowi kontynuację muru miejskiego, ozy teł jest 
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fundamentem pójniejezego budynku. 

W eondach zaobserwowano następujący układ stratygratioznir. 

pod stopę muru występowała warstwa lessu. p~nitej wars~a próch~ 

nicy. w której znalezino ułamki cer!lllliki wczesno~redniowiecznej 1 

m.in. fragmenty den ze anakami garncarskimi. 

SAlmOIIIERZ Pracownia Archeologieano-Konserwatorska \ . 

Spichlerz .pp PI:Z Oddział w Krakowie 

Badania prowadziła mgr Caesława elusarczyk. 

linansował WKZ w Kielcach. Pierwszy seaon 

badań. Spichlerz ~redniowieczny /XV wiek/. 

bruk współczesny /XX wiek/. 

Murowany budynek spichlerza stoi na osiedlu Rybitwy nad Wis

łę. Rozpoczęte w bietęcym sezonie badania archeofogiczne miały 

na celu ustalenie poziomów utytkowych przy spichlerzu. 

Wykonano pię6 wykopów pray 'cianie północnej, saobodniej 1 

. południowej budnyku. 

W wykopfe usytuowanym przy ~olanie północnej naprzeciw obec-

nego otworu wejściowego odsłonięto sklepione przejście wykonane 

z oegły18lcówk1 wybudowane zapewne równocześnie ze spic~lerzem. 
; : 

W wykopach przy ~elanie południowej stwierdzono występowanie bru-

ku kamiennego, dobrze zachowanego datowanego zabytkami na wiek 

xx. 
W następnym sezonie badawczym projektuje się wykonanie wyko

pów przy narotniku południowo-zachodnim i przy ścianie aaohodniej. 
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SIERADZ patrz wczesne ~redniowieoz·e 

Wzgórze Zamkowe 

SKRWILNO, pow. Rypin Katedra Archeologii Polski 

i Powszechnej UMX w Torwni~ 

Badania prowadziła mgr Jadwiga Chudziakowa. 

7inansowało PPRN w Rypinie. D~~i sezon ba

dań. Cmentarzysko szkieletowe z XIII-XVI w. 

Kontynuowano badania na omentarzysku szkieletowym, poloto

nym na terenie ogrodu plebanii. Prace przeprowadzono na eze~ciu 

wykopach typu eondatowego /o wymiarach 5 x 5 m/ z kolejną num•

rację od IV-IX. 

W wynik11 badań odkryto 204 szkielety llldzkie, w więk'szottoi 

kobiet i dzieci, pochówków męskich było oko. 'O%. Na ogólną lics

bę 204 grobów 32 były wypopatone. W skład wyposatenia wchodziło 

412 koralików szklanych o kształtaph okręgłycho wielobocznych, 

podł~nych, płaskich i trójkątnych barwy tółtej, czerwonej, tur

kusowe-j, rótowej, niebieskiej, czarnej. W pięci~ wypadkach na 

głowach dzieci umieszczone były słabo zachowane przepaski wyko-
' 

nane z drutu miedzianego lub brązowego, przetykanego nitkamti 

Na sz~zególną uwagę zasługuje szkielet kobiety, oznaczony · 

nr 32, na którego głowie odkryto czepiec wykonany • drobno tka

nego brązowego materiału, pod nim umieszczona była bezpośrednio 

na włosach. koronkowej roboty siatka· metalowa wykon~a z miedzi 

lub bręz~. 

W skład wypoeatenia innych~robów wchodziły trzy krzytyki 
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E brą z u , igły, guziki B brąsu . oras 11 esp~lek brąsowyob s okręł 

łymi główkami. Sspilki były rdtnych wielko6oi od 2,5 oa do 5 oa. 

W czterech grobacb-znaleziono drewniane, moono mniezezone rdśad· 

oe • krzy~ykami • brąsu. 

Przy eskielec'ie _kobięc~ osnaczonym nr 106. odkryto słoty 

aedalion, grubo69i ok. 1,5 am o kształcie owalnya /wielko~6 4 s 

3,5 cm/, po jednej stronie medalionu ~ieezcsona jest poetaó 

modlęca ei,, po drugie~ stronie Madonna • Dsieoi4tkiem. Drugi 

medalion pozłacany odkryto w sondatu nr II w poblitu znissąaone

go eskieletu nr 182. Trudno etw1erdsi6 • oałę pewno,oią do któ

rego grobu on naletał. Medalion .ten, ornamentowany jest aotywea 

ro6linnya. 

Wszystkie odkryte poobówki, ulotone były w kierunku w•ob64-

saohód, głowami na _saobdd. Bajos,6oiej wyet,pujęo7 układ r•k t~ 

prawa r~ka lekko sgi,ta w łokciu i ulotona na biodrse, lub obie 

ręoe pod biodrami: 

Badane stanowieko ~eet bardco rosległym obiektem, ilo66 

grobów okre6la się na liosbę ok. 1000 pochówków. Badania będę 

kontynuowane w latach naet,pnyob prsy wep6łu4siale arobeologdw 

i antropologów. 

BŁABOSZE'IO, pow. Mogilno 

ST.AlU. WIBS, pow. W.sr6w 

STAR! JR!WSXO, pow. Sscseoinek 

Wyspa Bielawa 

patrs okree nowoś7tn7 

pat~• okree hal .. tao.k1 
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SOBIII - MONASTBRZBO, pow. Leeko Wojewódski Koneerw~tor 

Zabytków 

Muzeum w Rzeszowie 

Muzeum w Sanoku 

Badania. prowadsił agr int. arch. Tadeusz R. tu

roweki. linanecwał WKt i Muzeum w Rzeszowie. 

Pięty sezon badań.' Grodzisko wozesnośredniowieoz-
-ne i zamosyeko średniowieczne. 

Y eierpniu zrealizowano badania w trzech miejscaoba a/ wy

kop przy północnym murze obwodowym, b/ w przedbaszoiu, o/ przy 

zamku dolnym od etroey dziedzińca. 

a/ Wykop B-14, w odległo,oi 14 m na wschód od baszty. przy 

północnym murze obwodowym. Kiędzy wykopami z· roku 1968 oraz fun

daaentem budynku z XIV wieku odsłonięto nieprzemieszane warstwy 

kulturowe od XII ~: XIII w~eku. Okres budowy muru obwodowego pod 

koniec wieku ~II. przebudowy w połowie wieku XIV i utytkowania 

at po 1474 rok /napadu Węgrów/. O~kryto kafle półcylindryczne z 

proetokętnę płytę czołow$, ozdanianę motywem liści i tołędzi dę

bu i nap~eem gotycki~ 8 ihe" w aureoli, wiele e~orup naczyń, pu

chary szklane, bełty, . wyroby telazne i gwojdzie kowalskie. 

b/ wykop PB, wewnątrz budynka przedbaszcia 1 dotykający. baea-

l. ty od zachodu. Na sł~boko,ci -730 -690 cm odsłonięto fundamenty 
' z wieku XIII zachowane do wysokości -520 cm, naprawiane w poło-

wie XIV wieku .i nadbudowane nieco skośnie do wysokości ponad 

-400 cm, a takie wytej z ~rzeróbką na przełomie XIV!XV wieku. W 

części dolnej zachował się podwójny łuk /biforium/ romańeki, na' 

wewnętrzną wnęq zaopatrzoną w .okienko. Srodkowe • ·~głowie łuków . 



było podparte koneolę piaskoweowę • wyobrateniem zoomorficznym. 

' Cios ten .w połowie XIV wieku odpadł i letał przy ognisku pocio

au -530 cm. Pod nim znaleziono dwie głowy końekie z fragmentaa1 

uprzęty telaznej 1 plakiet brązowych. Wewnętrz pomi.eezczenia le

tały w gruzie spalone konstr~cje drabin . 1 pomostów dla obrońców. 

W spęgu leżała ceramika z XIII wieku, kilkadziesiąt bełtów strza~ 
" do kuszy, żelazne płytki zbroi brygantynowej, resztki skorodowa-

nej kolczoplecionki, a na poziomie wieku XIV czę~ci pełnej zbroi 
l 

ze eprzączką do ich umocowania, note, żelazny grot z zadziorami, · 

półwytwory oprawek do noty z kości i rogu. Nad warstwami kultu

rowymi leżały półcylindryczne ~afle garnkowe z XY wieku. 

c/ Wykop Z-69, prostop~dły do zachowanej ~ciany zamku od 

etrony dziedzińca. Ba obrazie olejnym A. Grabowskiego /Muzeum 

Narodowe w Krakowie/ widoczny jest w tym miejscu niezachowany 

obecnie' mur drugiego traktu zamkowego. Ojłonięto mary, zbudowa

ne na początku IV wieku zachowane do wysokości ok. 2 m, naletęce 

do dwu sal nad pochyłym zboczem. Podłogi były polotone na lega

rach opartych na filarach kamiennych. Wewnętrz bardzo duże pie

ce z kamyk~w na glinie i polepie z dodatkiem sieczki, podbudowa

ne płytami drewnianymi do spania, zapieckami i przypieekami, ob

łot?ne kaflami kilku rodzajów. W murach kanały do rozprowadzania 

ogrzanego powie~rza. - Znależiono kilka kafli półcylindrycznych 
' 

· zamkniętych płytę ozdabianą motywami liści i tołędzi dę~u ora1 

znakiem "ihs" w aureoli, dwa kafle z motywami winogradu i dułya 

napisem LAVRENTY o kroju gotycko-renesansowym /import w Węgi~r 

odległych o 30 km/. Ceramika od przełomu wieków XI~!IV• kula .. • · 
l 

katapulty wagi pon~d 11 kg, duło gwotdzi kowalskiej roboty r6ł-

nych wymiarów -i typaw z obudowy pieca, podł6g, mebl1t stropów 1 ~ 

więjby dachowej, haki, podkówka o trzech koloach do bQtów męskioho 



ta,mowa o nierównym . podoięciu, klucz ~elazny zakończony półgał

kąo małe krzesiwko, fragment nadtopionej bransolety szklanej 

trójbarwnej, obrączka z bręzu ozdobiona potrójnym wałkiem i 

srebrny półgrosz koronny Kazimierza Jagiellończyka. 

STARGARD SZOZBOIRSKI Muzeum Pomorza Zachodniego 

i Konserwator Zabytków Arche- ' 1 

ologicznych w Szczecinie ·. 

Badania prowadziła mgr Ewa Nawrolska. Pinansował 

WXZ w Szczecinie. Pierwszy sezon badań. Srednio

wieczna i nowośytna zabudowa miasta. 

W ramach akcji ratowani~ miast pomorskich, sagrotonych in

tensywnymi pracami ziemnymi prowadzono obserwację archeologicz

nę wykopów budowlanych zakładanych na Starym Mie~cie w Stargar

dzie Szczecińskim. 

W wykopie, usytuowanym w zac~odniej czę~ci Rynku Staromiej

skiego, natrafiono na skład cer~iki lub zniszczony warsztat 

garncarski. Na p~zeetrzeni ok. 6 m2,na głęboko~ci 0,50-2 m, w 

warstwie brunatnej próchnicy odkryto kilkaset fragmentów cerami

ki polewanej, pochodzącej prawdop9dobnie z XIII i XIX wieku. 
1 W dwóch wykopach kanalizacyjnych załotonych przy ul. G~odz

kiej, we wachodniej czę~ci Rynku Staromiejskiego, na głęboko,ci 

ok. 0,10-1,80 m odkryto fundamenty budynlcSw średniowiecznych oraz 

pozoetało~ci ulicy wyłośonej drewnem i faszyną. Natrafiono rów

niet na palowę konstrukcję drewnianą o n~euetalonym dotychczas 

przeznaczeniu. N_ajetareze ware~y związane z utytkowaniem tej 



czę,ci miasta dostarosyły nieliosnyoh tragmentów .oeraaiki, któ

· rą motamy występnie . dat~wa6 na XIV i XV wiek. 

Y rok~ przyezłya planowane eę azeroko zakroj~ne ratownicze 

badania wykopaliskowe~ 

STAROGROD, pow. Chełmno 

SZABLAX, pow. Łomta 

patrz wczesne 'redniowieoze 

Xonserwator Zabytków Arche

ologicznych w Białymstoku~ 

lluze1111 w Łoały 

Badania prowadził m~r int. arch. Tade~sz R. t~

' rowski. linansował WXZ w Białymstoku. Pierwszy 

sezon badań. Grodzisko średniowieczne /?/. 

Przeprowadzono badania powierzchniowe geomorfologiczne i 

wykonano pomiar geodezyjny oraz sporządzono mapę warstw1oową . ••

bytku. Grodzisko w pr~eezło,ci było oblewane wodami rzeki Barwi 

ze wszystkich stron. Od południa było połączone za pomocą ~ray

czółka na grobli dojazdowej i zapewne mostu zwodzonego. W poło-
,, 

wie wieku XIX rozpoczęły się wielkie wylewy ·rzeki po wyO;ięciu 

p~szozy, kt6re wyniszczyły powatnie stanowieko archeologiczne. 

Prace regalaoyjne w okresie międzywojennya skierowały n~t rse

k1 na p6łnoc, lecz zarazem dokonały zmian zniekształcających . 

grodzisko. Rowiaete zastoiska wody otaczają obiekt z trzech etron 

Materiał powierzchniowy bardzo ekąpy, głównie z XIII i XII wieka. 

S+.anowieko to nalety do system~ obronnego lfddk4• ~t~Rtsr~iy~B, 

rosetswionych oo 3-4 km przy mieliznach, przeciwko Pr~eom, pdj-

/ 



n1e3 Krzyłakom. Jeet oddalone ok. 3 km. od miasta Nowogrodu na 

wech64. 

~tego eyeteau przebadano jedynie grodzisko w Nowogrodzie · 

. 1 na "G6rkach" ok. 3 km na ·. sach6d od Nowogrodu,'. naprzeoiwko wat 

Jankowo-Kłodzianowo. 

SZOZBIOOIHY, pow. Włoesczow• X~neerwator Zabytków 

Aroheolcgioznych w Xieloach 

Badania prowadził mgr Zygmunt Włodzimiers Pyzik. 

Pinaneował WXZ w Xieloaoh~ Pierwesy eezon bada4. 

Grodaleko •redniowieozne /XIII/XIV wiek/. 

W okresie od 3 lipca do 8 sierpnia br. prowadzono badania, 

które miały charakter weryfikacyjny i ratowniomy. Przedmiotem 

badań było grodaleko zwane przez miejscową ludno~6 samozyekiem. 

Znajdu36 się ono nad Pilicą. w ob~ębie łękowej terasy :zalewowej, 

: w odległości około 3 km ~a S-B o~ misateczka Szozekooin. Grodzis

ko aa keztałt kolietyl składa eit ze etotkowa~eso naeypu. /wyao

ko•6 wzgltdna 3 m, średnica ;o-35 a/ oras nieokowatej fosy /eze- -

roko'6 przeciętna 10 m/. Bagniety·)grunt, na którym zbudowano 

gr6d, U.ocniono bierwionami i wbitymi palami. Jądro nasypu wzni!

eiono a praemiellizanego z pr6ohnfoą bagienną piaek~, świru rzecs

neg~ i . gltny. Płaezca · naeypu tworzy ziemia próchniczna. 

ZałołoDQ · oztery wykopy, w których natrafiono na relikty · 

obe~ernego dOaoetwa -' /wieły mieez~alno-etr(lłniozej?/ zbudowanego 

a drewna• liabelipieosonego . przed.połarem polepą s gliny. W toku 

badań znaleziono bardzo liczny materiał kulturowy• . kilka-et 
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~łamków naczyń glinianych obtaczanych na kole ezybkoobrotowym 1 

wypalanych prsewatnie w ataceterze ~tleniajęoej, zdobionych naj

o•••oiej ·dookolnymi łłobkami poziomymi, a takte motywem linii 

falietej, ra,dami ~o~ob nakłu4 i ornamentem etempelkowym w 

ket tałoie sakratkowanych k6ł~osek o średnicy 1,5 oma paręeet 

ko6oi swlersęt hodowlanych i dzikiob, m.in. konia i dzikaa około 

100 przedmiÓt6w a łelasa, w tym kilka fragmentów oetr6g z kół

kiem zębatym, groty bełt6w, . nołe, n6t rycareki /kordzik/, wędzi

dło, po~kow,, notyoski i gwojdziea wyroby ko,oiane - długi .przed

miot epiozaeto sakońosony /narz,dzie rybackie?/, przekłuwacz i 

zdobione okładziny. Z innych materiałów nalety jeezoze wepomnied 

o ł~l~ łelaznym o etr~t~se tutla· pierwotnego, licznej pole

pie i węgl~ drzewnya. 

Z analizy warstw kult~owych i znalezionego materiał~ za

bytkowego wynika, it grodzieko : ezczekooińskie jeet poaoetało•

oię grod~ jednofazowego, zb~dowanego przyp~szozalnie dopiero w 

ostatniej ćwierci XIII wieku i f~kojon~jąoego zapewne nie dł~

tej niż do około połowy naetępnego stulecia. Znalezione w tok~ 

wykopalisk milit~ria przemawiają za rycerskim i ewentualnie 

etratniczym charakterem grodu . 

SZCZYTNO, m. Pracownia Archeologiczno-Konser.watoreka 

PP PZK, Oddział w Warezawie 

Badania prowadziła mgr Barbara Buczek-Płaohtowa. 

linansował WKZ w Olsztynie. Pierwszy sezon badań. 

Zamek krzytacki z XIV wieku. 

Głównym zadaniem prac wykopali skowych było odsłonięcie za

rye~ pierwotnego ~ładu m~6w zamku, w celu dostarczenia mate-
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riałów do planowanej jego rekonstrukcji. W trakcie prac odsło

nięto zewnętrzne mury z przylegającą doń prostokątną basztą w 

prawym skrzydle oraz podstawę bramy wjazdowej na dziedziniec. 

Stwierdzono, te w planie zabudowa zamku tw~rzyła regularny czwo• 

robok zblitony do kwadratu, z zamkniętym czworobocznym dziedziń

cem i bramą prowadzącą z przedzamcza poprzez skrzydło wschodnie. 

Mury miały kamienną oblicówkę o nieregularnym wątku. 

Basztę wyeksplorowano do posadzki usypanej z gruzu ceglane

go. Wypełniały ję zabytki z rótnych ~kresów, z tym te ostatnia, 

dolna warstwa, zawierała materiał do~ó jednolity z fragmentami • 

ceramiki czternastowiecznej. Na dziedzińcu odsłonięto bruk pier

wotny, pod którym znaleziono wcześniejszy materiał zabytkowy. 

Do'ó interesujące było odsłonięcie, przy bramie, niewiel

kiej izby z podłogę wylepionę glinianą polepą i ceglaną podsta

wą półokrągłego pieca. Był to prawdopodobnie rodzaj kordegardy. 

Między cegłami pieca tkwił duty fragment naczynia czternasto

wiecznego. W zachowanej czę,ci zamku został załotony wykop, w 

którym odsłonięto 'lady sklepień piwnicznych, co etanowi swego 

rodzaju rewelację, poniewa·t sądzono, te zamek w Szczytnie nie 

miał podpiwniczenia. 

Badania archeologiczne będą prowadzone w roku przyszłym, 

tym bardziej, te istnieję podstawy do przypuszczeń, U - zamek 

został zbudowany na wczesnośredniÓ~iecznym pruskim gródku. 
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TRZEMESZNO, pow. Mogilno Muzeum 1m. Jana Kaeprowioaa 

w Inowrocławiu 

~adania prowads~ mgr Ózesław Sikorski. 

linansowało Kogileńs~ie Towarzystwo Kul

tury. Pierwesy eezon badań. Cmentarzysko 

szkieletowe ~redniowieoane /?/, •lady 

os~dniotwa ~redniowieoznego, nowośytnego 

/XIV-XVII wie~/. 

l 

Prace miały charakter ratowniczy. Stanowieko znajdowało ei• 

u zbiegu ulic Toruńskiej i 22 Stycznia. Ha niewielkiej cłęboko•

oi odkopano 12 ełabo zachowanych crobów szkieletowych. Szkielet, 
t 

letały głowami skierowane na zachód z wyprostowanymi kQńozynam~ 

górnymi ' i dolnymi. Złotono je w ziemi bez trumien. Brak wypoea

tenia nie pozwala wydatowa6 cmentarzyska. WedłQS wzmianek pocho

dzących ze 'ródeł pisanych jest to prawdopodobnie cmentarzysko 

~redniowiecżne. 

Drugim badanym etanowiaktem był wykop pod fundamenty O~rod

ka Zdrowia przy ·Szkole Yodetawowej nr 1. Odsłonięto tam ~rednio

wieczną warstwę kulturową o miątezo,ci ok. 100 om oraz. kilka jam. 

Waratwa datowana jeet na podstawie ceramiki na XIV-XVII wiek. 

Prace ratownicze trwają nadal. 

TUCHOLA Katedra Archeologii 

Uniwersytetu Łódzkiego 

Badania prowadził doo dr Jerzy Emieoińeki. 

linansował Uniwereyte~ Łódzki i PPRH w Tuoho-· 

11. Pierwszy sezon badań. Zamek krzytaoki. 
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Tekst sprawozdania opracował mgr Krzysztof 

· Walenta. 

Badania prowadzone na terenie zamk~ krzyżacki ego /pl. Zam- . 

kowy/ miały charakter inwentaryzacyjno-rozpoznawczy. Głównym ich 

celem było zorientowanie się w stanie zachowania elementów arohi

tektonicznych oraz dokładna lą,li;!llizacja zamk~. 

Sto~ano głównie wykopy sondażowe o szerokości 1-2 m. Wy

korzystywąno także do obse~aoJi wykopy kanalizacyjne i wodocią

gowe. Obserwowano dwie ~aretwy k~lt~owe; młodszą poch~dzącą z , 

czasów wilhelmińskich i starszą zalegającą na głębokości ok. 1-

2,5 m związaną z zamkiem. Wśród wydobytego gr~z~ wyróżniono go

tycką cegłę ~żywanę przez Krzyżaków /w jednym wypadk~ ~ odcieka

mi stempli/. Znalezi ono także nieliczne ~amki ceramiki ze śred

niowiecza. Ponadto w kilku miejscach odsłonięto · lioo m~ów, a 

w jednym wypadk~ ząobserwowano br~ dziedzińca zamkowego przy

legającego do wewnętrznej części m~ów. 

Prowadzono także inwentaryzację architektoniczną w czasie 

której oczyszczono z tynków szczególnie ciekawe parti e. Odsło

nięto też okienko strzelnicze do ~ej pory zam~owane i zatynkowa-

ne. 

Dok~entacja architektoniczna eł~yć będzie, jako podstawa 

do dalszych badań. 

WARSZAWA - Łazienki patrz wczesne średniowiecze 
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' 4Q1 .. . 

1J.Alł8Z.ł.1J.ł., Mariensztat Urzęd Konserwator.ek1 

•· ~t. 1Jarezaw;r 

B~dan1a prowadsił dr Bog11eław Gierlach. 

•tnaneował Ur~d ~on~erwatoreki m. et. 

1Jaresaw;r. Prace ratownicze. Oeadniotwo 

'redniowieosne i nowołytne. 

1J ~iee_ięoaoh etyoze:li - kw1eo1e:4 prseprow&dzono prao~ r .atow

nioze w wykopach wodociągowych i oiepłowniollyoh Da terenie •FieD• 

estat11. Wykopy były zlokalisowane tak po północnej jak i połlld

niowej· stronie obecnego most11 Sląeko-Ditbrowekiego. 1J czaeie ba-, 
dań natrafiono na wa~atwę klllturowę 11 materiałem sabytkowya, 

głównie ceramikę s wieków od XIV do XVIII. 

w wykopach polotonych po p~łnocnej stronie moetll etwierdso- · 

no występowanie 1Ua dów drewnianej zab11dowp. Jak ei• wydaje, !łla-· 

dy wcze~niejszej fasy oeadnicsej aołna łęczy6 • ~iłej nierospo

znaną osadą. sięgającą wiekil XIII. snaną • prac ratownicsyoh 

prowadzonych w latach llbiegłych, ca6 tasę młods114 - s jurydykę 

Karienestadstę. 

-, 
WARSZAWA, 111. Mostowa Ursąd Konserwatorski " 

m.et. 1Jaresaw;r 

Badania przeprowadził mgr Jacek Strllpieohowski. 

Yinansował Urząd Konserwatoreki a.st. Warszawy. 

Badania ra townic"ze. 

w listopadzie, dokon11jąo i nspekcji terenowej. zaąotowano 

płvtki wykop wodociągowy wzdłut ul. Mostowej · - Stare Miasto. 1f 



- 402 -

W tracie inspekcji. w siemi wyrzuconej bezpośrednio z wy

kopll. wydobyto · duh ilości ceramiki pó•nośredniowiecznej. a . 

nawet wykJZiljęce ·oeo.hy XVIII .wiecsne. Szczególnie duto ceramiki 

wybrano na odcinku połotonym· vis a via domu - ~· Mostowa 

Wykop w tym miejscu nie przekraczał 1,20 m głębokości. Ce

ramika tkwiła w warstwie brunatnej ziemi • gr11sem i spalenisnę. 

drobnymi kamieniami. Widoczne fragmenty murów ceglanych, współ
czesnych. Warstwa· ma swój początek tut pod darnią i widoczna 

jest nieprzerwanie w profilll do dna .wykopu •. 

Trudno powiedsie6 w chwili obecnej coś blitssego o jej c~a

rakterze ze względu n~ wąski i płytki wyk~P· Niewątpliwie wystę

powanie w tym miejscu osadnictwa p6.no~redniowiecznego ma łród-
. . . 

łowo /osada Rybakil i materiałowo swoje uzasadnienie~ 

Poza ceramiką . odkryto kryształowy wisiorek o formie dwu

statkowej i pójnośredniowieoznę ostrogę z kolcem. 

WARSZAWA, Solec Urząd Konserwatoraki 

m. at. Warszawy 

Eadania prowadził dr Bogusław Gierlach~ 

finansował Urząd Konserwatorski m.at. 

' Warsz3wy. Osadnictwo średniowieczne i 

nowo ty.tne. 

Y lutym i w marcu prsepro~adzono . prace ratownicse na ulicy 

Cserniakowekiej. 

Przy wykonywaniu wykopu pod kolektor ciepłownicsy, pod war-

stwę. g:r-uzU WS}.' ' ; czesnego t natrafiono n• warstwt kul turowę B lila• 

teriałem sabytkowym /ceramik4/• w górnej części warstwy s wieków 



/ 

XVI-DIII, a w dolne3 - 1 XIV-XV. 

Jak nalety eądaicS Uady oeadniotwa w tym re3oilie łłłosłł d' 
l 

s dawnym Bolcem, połołonym bieoo bard1ie3 na p6łnoo. 

WAJISZJ.Wł - laaek patrs okree nowołytnJ 

WARSZAWA - Zerse4 
. ' 

WIBLICZIA - Rynek 

pow. Kraków 

•usewa łap Irakowekich 

w Wieliosce 

' .Badania prow.adsU 4l" ~· Swi .. osoweki. Pinaneo

wało Maseua tap Krakowekich w Wieliosoe. Trseoi 

eeson bada4. lynek mie3eck1 - ~redniowiecse, 

okres nowotytnJ /XY-xvi.XYII-XlX wiek/. 

1f rolta 1969 rynek w Wieliosce soetał po ras pierwasy w 

ewe3 eiedemsetletnie3 historii pokryty brukiem • płyt kamiennych, 

prsy .c•ym wykonano nowe rarocięgi 1netalaoy3ne, a takte prsepro-., 
wadsono badania aroheologiosne 1 poesukiwanta sa reestlt&mi eto-

3ęcych na nim niegdy' badynków. Zachowane plany • XVII 1 XVIII 

wieka pozwala3ę etwierds16, te na ~rodlta wznosiły eię dwie bli•

niacze hale targowe• swane wówczas 3atkam1. dłuso,oi ot. 'O m, · 

dwa inne mnie3ese badyillti oraz pręgier•• 

Posa obeerwao3ę wykop6w · inetalacy3nyoh 1 badawlanych wyko~ 

nano 4 wykopy badawcee o łącznej powiersohni ok. 50 •
2 

w rółDJch 
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aiejaoaoh rynku. Ba 6rodku placu warstwa kulturo~& prawie nie 

iatniała• a natrafiono tylko na fr..-enty bruków stanowiących 

niegdyał poaad11lt• ·jatek. oras na waretwy epalenisny i trudne do 

sidentyfikowania fragmenty epalonyoh belek. Ce~amika pocho.dmiła 

os,6ciowo • pó,nego ałredriiowieosa ora11 11 XVI 1 XVII wieku. Ba

toaiaat prsy pier11ejach wachodniej i sachodniej. naeypJ 1 głów

nie XIX-to wiecsne. wynoeiły prmeszło 3 m. 

Resultaty badaó atwierdmiły zatem. i! ~rodkiea rynku prse

biegał grzbiet wzgórza opadającego ku północy. na którym w•noai

ły ai' jatki i ratuss. Pierzeje rynku. zachodnia i wschodnia. • 

_ stanowiące przedłutanie głównych ulio · komunik&cJjnych. letały 

ok. 3 a ni!ej od jego osi. Jak wskazuje plan kataetralny • po

csętku XII wieku. nad wylotami ulic po etronie północnej zało-· 

łone były mostki dla p1esmyoh. s ozego · mot~a wnoei6o ił ohodni

ki przy pod.cieniach domów wznosiły się w tych miejscach wysoko 

ponad jezdnie. podobnie Jak aaohowało eię to do dzi~ w Zaklicsy

nie nad Dunajcem. Budynki·jatek. jak zapewne i więkssoał6 domów. 

były drewniane. prsez co ~ie zachowały aię ładne ich fundamen~. 

Wyrównanie płaszczyzny rynku do obecnego posiomu muei~ło naetę

p16 w pierwszej połowie XIX wietu. 
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WIBRUSZYOB, pow. Bochnia Pracownia Archeolosiczno

Koneerwatoreka PP PKZ 

Oddział w Krakowie 

Badania· prowadsił Je~sy Kozak.Jinaneował WKZ 

w Krakowie. Drugi eezon bad&Ji. Dwór obronny 

11 XV wieku.. 

W bie~ęcya roku. przebadano całkowicie kamienne fundamęnty 

budynku. tazy I. Budynek ten o wymiarach 11 x 1 a datowany jeet 

na wiek XV. Po zniesczeniu., które następiło na ekutek wadliwego 

posadowienia na oetrya etoku. wss6rza, blldynek zaadaptowano o•t· 

'ciowo jako przyblldówkt dworu. fazy II, wznieeicneso w 19'1 roku. 

• wykopach, załotonych na z~wnętr~ bu.dynkll I oeięsnięto waretw~ 

etanowiącę XV-wieczny poziom ujytkowy. Wyetępiła w niej znacsna 

ilo66 fragmentów naczyń slinianych /sarnk6w, a1e, tys1elków .1 

przykrywek/, kafli 1 ko6c1 zwierztcych. 

Badania w obrębie bildynkil zakończono. W przyezłya aesonie 

badania prowadzone będę na terenie otoosenia dworll. 

WIBRZBICA, pow. Szydłowiec łatrs wczeene 6redn1ow1eose 

patrz wczeene średnicwiecse 



- 406 -

ZGIERZ, pstrE okres wpływów rzymskich 

~ALE, pow. Rypin patrz wc ~eene - średniowiecze 

ZELISZCW, pow. Lwówek Sląski Instytut Historii Kultury 

Materialnej i Techniki . 

Politechniki ,Wrocławskiej 

Badania prowadzili mgr Małgorzata NiemcEyk, 

mgr int. arch. Ernest Niemczyk, mgr in~. arch. 

Stanieław Medeket~a. Pinaneował Konserwator Za-1 

bytków Archeologicznych. Drugi sezon badań. 

Grodzisko pótnośredniowiec zne. 

w·ykonano pomiar geode~y jny i sporządzono plan wyaoko{iciowy . 

Wykop założony w południowej części majdanu ujawnił pod.waretwę 

piasku z gliną du~ą ilość kamieni i dut~ ilość polepy oraz węg

· li drze"nych. Na odcinku tym war~tw a kulturowa nie występuje w 

· Rpoeób intensywny. Nale~y przypuszczać, ~e ta część majdanu wy· 

ło~ona była brukiem kamiennym. 

Gród ten związany był zapewne~ z o sadą rozciągającą się po 

stronie północnej. · 
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Pracownia Aroheologiczno-Xonserwatorake 

PP PX:Z. Oddział w Krakowie · 

Badania prowadsił mgr Teofil Dęboweki. Pinaneował 

WIZ w Krakowie. Drug seson badań. Zamek ' średnio-

' wieosny i nowotytny. 

Prace badaw~~· prowadzono przy wschodniej elewacji samku. 

Wytyczono 6 wykopów w poezukiwanill murów najstarszego salotania 

obronnego odkrytego w 1968 roku w czasie badań achitektonicsno

aroheologicznych. 

Odsłonięto fragmentarycenie mur kurtynowy tego sałotenia na 

prsestrzeni od czworokątnej baszty gotyckiej do bramy zamku, fun• 

daaent przypory bramnej oraz brllk kamienny przed wej,ciem dato~ 

wany roboczo na XVI/XVII w. Pod ~rukiem, na głębokości dna stopy· 

fundamentowej najstarszego muru obronnego odsłonięto warstwę sa-. . 
millonego humusu z kawałkami drewna i licznymi zabytkami średnio

wiecrmymi. 

Wśród zabytków ruchomych na uwagę sasł~ujęa fragment nota 

lub brzytwy z ozdobnym łańcueskiem. kłódka łelazna, fragment 

podkowy. kilka ułamków kafli z ornamentem figuralnym, ułamki kat 

li z aturową płytką oraz _liczne fragmenty naczyń. 

Prace wykopaliskowe na zamku zostały zako~czone. z) tym te 

w czasie realizacji proponowanych zabiegów konserwatorskich na

latałoby odsłonió zarys półbaszty we wnętrzu czworokątnej wiety 

zamkowej, wyeksplorowaó jej wypałnisko eksponujęc jego profil 

dla zwiedzających. 



• 

Okres nowożylny 



BODZENTYle pow. Xieloe 

OBDYNU • pow. Oho 3111 

OHBŁDO 

ul. Dominikadeka 

ul. Pranciezkadeka 

OZBRSI, pow. Piaeeozno 

GDAIS~-łiSŁOUJSOrJ 

Stanowieko 12 
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patrz 'redniowieose 

patrz woseene ·•redniowieose 

patrz 'redniowieoze 

patrs woseane 'redniowieost 

Pracownia Archeologiozna w 

Gdadaku Zakładu ArcheologU 

Poleki Srodko•ej IBXM P!B w 

~odzi przy wep6łudziale Ka-

tedry. BiBtorU Arohi tekturJ 

Polekiej Politeohni~i Gdaó

skiej. 

Badania prowadził dr Andrzej Zbieraki. Pinansow~ · 

IHD PAN ze 'rodk6w specjalnych przekazanych 11rze11 

Politechnikę Gdadskę. Trzeci sezon badad. Twierdsa 

i latarnia moreka 'redniowieczna i nowotytna /XIV

XIX wiek/. 

Przeprowadzono ayetematyczne badania archeologiczno- arohi

tektoniczne na terenie twierdzy i latarni nadmorskiej zbudowa-
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nyoh prmy dawnym llj~oiu Wieły Gdańskiej /llartwej, Leniwki, Za

chodniej/ do Za.toki Gdaóskie j. 

Z badaó przeprowadzonych w 1969 rokll motna wyoięgnę6 na

etęplljące wnioski os6lnea 

a~ naleły sędzi6, te węgiel kamienny był stosowany w later~ 

nie wiety-latarni morskiej jllt w koóoll XV wiekila 

b/ potwierdzono przypu.szczenie s 1.968 roku., te z niez~!!Dyo)l 

dotąd fragmentów podziemi wieóoa · z 1562 roku. prowadził korytars 
.. ·- .· \ . . . 

· w kieru.nku. Wisły, który ' mógł stanowi6 u.kryte przejście dla zało-

&1 twierdzy a 
~ 

o/ odkryte fragmenty nabrzeta • XVI-XVII wieku. eu.geru.ję, · 

łe mogę one stanowi6 pozostało'6 ·po przystani portowej polskhJ, 

królewskiej marynarki wojennej. Jednocześnie rekonstrukcja linii 

brzegowej pomiędzy bastionami Pu.rty Wodnej i WUlanym pozw'ala 
. . . . 

etwierdzi6, te nawet największe wówczas jednostki marynarki wo-. - . 
jennej - typll galeony mogły zawijaó do sztu.oznego baeenu.-fosy 

fortu~oarr,. Pakt ten znajduje po,rednie putwierdzenie w. jr6d

łaoh pisanycha 

.d/ wyniki badaó na wale południowym szaóoa łortu-~arr' • 

XVI~XVII wieku dają podstawę do przypu.szczeó, te fort- carr'1 z 

XVI wieku był mniejszy nit dotychcza,e sądzono .• 

GOLUB-DOBRZTI patrz ~redniowieoze ' .. . 

GORZTOZII, pow. Wodzisław 
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. .T uown:o • pow • p l1ł awy Zakład Historii XQ!tury 

Materialnej IHIK PAB 

w Warnawie 

Badnia prowadził dr J~ray lr~PP•· linanecwał 

IHXK PAB. Drugi eezon badaó. Osadnictwo pó•

no,redniowieczne i ~owośytne /IV-XVIII wiek/ 1 
' . . 

6lady oeadniotwa halsztackiego i rzymskiego. 

_Prace wykopaliskowe koncentrowały eię przede wezyetkim w 

rejonie dawnego rynk~. Łęcanie wykonano 6 wykopów eondaśowyoh 

o powierzchni 67.5 m2, k~batura przebadanych warstw wynoeiła 

,,0.5 '!A'· 
w~. dawnym rynk~ poezerzono ~owierzohnl. )adaó w rejonie 

wykop~ j /zachodnia pierzeja rynk~/ gdzie w rok~ ~~iegłym na~ 

trafiono na 61ady drewnianej zab~dow~ m1e·jek~ej. _ Załotono tu. 

wykopy ,A, B i O odsłaniając w ten epoeób o~ły zarys konetruk: 

oj1 wykonanej e drewna eopnowego. Długo'~ ~ej wr.noe1ła 4.4 a • 

a~eroko ·' •· ~schowane Ato_ •yeoko,oi '"'rnoh dranic .Sciany o jak 

tet frag~~enty podłogi ~ozwol1ły etw1er4&i6 takte, 1ł 1,\ldynek 
~ . 

ten ll~ł ogrsewany aa pomocą pieca kaflqwego, ab~dowane~o 11 k~:t-: 

~l. tww. garnkowych. Batratiopo na reestki - jeJo .podetawy! na ' 

liczne kafle. 

Potwlerdaiły eit teł h~potesy, te budynek ten uległ spale

ni~ w ~oPo~ XV l~b na początk~ XVI wiek~. Odtworaono w głównych 
' 

sar:veaoh rozplanowanie ów.ozeenej działki b~dowlanej. Dom miees- · 

kalny ~stawiony był esczytowo do linii zab~dowy pieraei· ~ praw-· 
" depodobnie nie zajmował całej ezeroko~ci dzia~ki. W głębi ~naj- · 

owało eię podwc5rsel'lllbu4owane w tylnej ·partii pomieezduniami 
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sospodarozymi. Układ ten ut1~alony został w pójniejezej zabu

dowie zniszczonej dopiero w toku_oetatniej wojny. Stwierdzono 

takłe przerwę w żabudowie terenu do drusiej połowy XVIII wieku. 

Prace na wykopach 3A. B, C przyniosły liczne znaleziska 

ruchome od IV do IX wieku. Frzewa~ająca więkezo~ó odnosi się 

do schyłku 4redniowieoza i początku czasów nowotytnych. 84 to 

przede wszystkim fragmenty naczyń ceramicznych, kafli, liczne 

a-ojdzie, ko4oi zwierzęce, skorupki jaj kurzych i łuski rybie. 

Ketodą wykopów sonda~owych podjęto tet próbę rozpoznania 

innych rejonów rynku. Wykop 4 o dłuso~ci 13m, szeroko,ci 2m' 

usytuowano po o~i północ-południe na placu rynkowym · /wewnątrz 

obecnie budowanej remizy stratackiej/. Ustalono, it ta ozę~ó 

placu nie była zabudowana w intereeuj4cym nas okresif. Wydobytą 

natomiast znaleziska ruchome w postaci _llłamków ceramiki, wyro

bów szklanych i metalowych oraz ko,ci zwierzęcych • 

Ba wzniesieniu na linii wachodniej pierzei załotono wykop 

5. Okazało_ się, U wzniesienie to stan()wiło wysypisko ~ieci. 

Eksploracja przyniosła bardzo obfite znaleziska ruchome reprezen

towane przez fragmenty naczyń ceramicznych, szklanych, ułamki 

kafli. przedmioty metalo~ ko~ci zwierzęce i monety /10 sztuk/. 

Te ostatnie pochodziły z czasów od drusiej po~owy XVI wieku do 

XVIII wieku. · 
• Yykop 6 miał na celu oetateezne rozwiązanie zagadnienia lo

kalizacji pierwotnego ~ynku w Janowcu. 

Badmienió naleły. ił na wszystkich wykopach znajdowano ~· 

· wtórnym złożu nieliczne fragmenty naozyd, ktdre wiąza6 można z 

okreeem 'halsztaókim 1 rzymskim. 
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UJ(IBJ POIIOllBn patrz wozeene ~redniowieoz• 

Stanowieko ' . 

XULOJ Pracownia Aroheologiozno

Xoneerwatoreka PP PIZ 

Oddział w Xrakowie 

Badania prowadził mgr llarian llyezka. Pinaneoweł 

WXZ w Xieloaoh. Trzeci eezon badad. Ogród pała

cowy nowotytny /XVII wiek/, ~lady z okreeu ~red

niowieoznego /?l· 

Praoe w ogrodzie pałacowym miały na oelu ostateczne usta

lenie nawars.twień na profilach N-B i W-1. zaobserwowanych w po

przednich sezonach badawczych. 

Odkryto ~lady ~cietek ogrodowych oraz krzewdw i drzew. Wy

daje eię. te ogród w załoteniu XVII-wiecznym nie posiadał tara-

sów. 

Materiał archeologiczny to przede wesyetkim fragmenty cera

miki nowotytn~. W jednym z wykopów. w warstwie nadoal~owej wy

stąpiła ceramika· r;apewne -6redniowieczna. Warstwy wyter;e -,•awie

rały ·ma~eriał· prr;emieezany wekutek licznych niwelacji t~enu 

ogrodu. 

Badania zakońcr;ono. 

llU.XOW patrz wczesne 6redniowieoze 
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IRAKOl - Prądnik Biały 

L.UłOI:OlłORJ., pow. Wadowice 

'· 
I.IPD, pow. Swidnin 

LIP~o. pow. Chrzanów 

LUB.Alł!OW 

patre 'redniowieoze 

patrz średniowiecze 

patrz 'redniowiecże 

patrz okres halezeacki 

Pracownia Archeolog1czno

Xoneerwatorska PP PKZ ~ · 

Oddziła w Krakowie 

Badania prowadził Jerzy Kozak. Pinaneował 

WIZ w Krakowie. Pierwszy sezon badad. Xod

ciół i cmentarz nowotytny /XVII wiek/. 

' Prace archeologiczne przeprowadzono w zwięzk~ z planowanym 

zalewem tego rejon~ Podhala. Badaniami objęto kościół XVII-wieos-
' ny połotony na poł~dniowym cypl~ wysokiej terasy D~ajoa, na 

. . 
wschodnim kradc~ wBi. W trakcie badad odsłonięto \p~rti f~da- · 

mentowe koAcibła o wymiarach 20 x 10 m ufundowanego w rok~ 1666 

· i zniubzonego w···rok~ ·1822 przez" wylew D~ajoa. 
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· · Xo,ciół budowano w prsecięgu paru la~ wsnoasęc kolejnoa 

presbiterium. nawę • kruchtę i sakryatię ora& wietę i kaplics

kę. Na zachowanych tynkach wewnętrz kapliczki odkryto nikłe 

resztki polichromii. Ba ' układ nawarstwień składała się próchni

ca współczesna. gruz kamienny oraz glina. w którejWyetępowałyn~ 

głębokÓ,ci 150 cm pbchówki no~otytne. -- -----

'ateriał sabytkowy nie występowa~. • · wyjątkiem nielicznych 

fragmentów nacsyń. datowanych
1
na wiek XIX. 

Badania · zakończono. 

MOGILNO patrz wcseene 'redniowiecze 

MOSOIENIOA. pow. Srem Katedra Archeologii Pradzie

·- jowe j i 'Wczesno,redniowiecs

nej UAM w Poznaniu 
' . 

Badania prowadził mgr Jersy ~ogel. ~inaneował 

U.Alt.w Posnania. DrllSi seson badań. Pałac Górków • 

/XVI wiek/. 

' 
Prowadząc badania wzdłu~ odoinka fundamentów budowli. od-

krytego w poprzednim sezonie. u4ało się uzys~a6 plan załotenia 

w rzucie poziomym. odsłaniając pozostałości fundamentów /nie 

uchwycono nigdzie wątku murQ/ 'ciany północnej. wschodniej i po

łudniowej. Wymiary budowli wynosiły 15 x 13 m. Na linii 4ciany 

zacbadniej odkryto fundamenty dwóch /czterech?/ filarów. 'W sa

ło~onych w obrębie murów licznych eondatach zaobserwowano tylko 
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rumowisko cegl~o-kamiennel nie ~dało się ~chwyc16 poziom~ osa

dse~ia posadski. Z r~owisk oras • dawnych dołów f~damentowych 

~11yskano n'iewieiką 1lo'6 ceramiki naczyniowej, w odrdtnieni~ od 

ceramiki b~dowlanej /dwuozę,ciowe głowice pilastrów, gzymsy, 

płytki posadiSkowe 1 'ci~nne, dachÓwki, kafle plecowe/, która 

wystąpiła w d~tej 1lo~c1. Zaobserwowano skupisko kształtówek p 

Ilewnętrznaj stronie ściany wschodniej. 

W sumie, w wyniku dwuletnich badań motna etwierdzi6, te 

odkryte relikty architektoniczne sta~owią pollostało~oi niedutej 

budowli w typie villa, zb~dowanej na noturalnie sfałdowanym teJ 

renie, nie zniwelowanym przez rozpoczęciem b~dowy wielokondygna

cjowej /prawdopodobnie trójkondygnacjowej/o posiadającej daoh 

kryty dachówką. Elewacją przednią była · ~oiana wschodnta •. nato

miast w zachodniej części budowli znajdowało się zamknięcie 

arkadowe /?/, na którym wsparty był taras /?/. Wnętrza pałacowe 

wyłotone były niewielkimi p~ytami ceramicznymi /podłogi 1 ozęśoic 

wo ~ciany/ i wypoeatone w piece z polewanych kafelków, ~trzyma

nych w jasnych kolorach, zdobionych motywami ro~linnymi. 

Cnronologię obiekt~ ustala się na XVI wiek /cera~ka nacsy• 

niowa, wymiary cegieł, kafelki piecowe/, wiątąc jego powstanie 

prawdopodobnie z działalnością ostatniego z Gó~ków, Stanisława, 

wojewody poznańskiego. Kres istnienia pałacu /utywalno~ci/ wy•

naczyły prawdopodobnie zniszczenia dokonane przez Brandenburclly

kdw, e.taojonujęcych w pobliskim zamk~ kórnickim w ellasie "potop11• 

szwedzkiego. W czasach pó~niejszycb /XVIII-XX wiek/ r11iny były 

jrddłem 11Zyskiwania budulca przu okolicznych chłopów, co tłuma

czy bardzo zły etan zachowania budowli. 

Prace wykopaliskowe na obiekcie zakoóo•ono. 



- 419 -

ODRZIXOI - Zamek Górny 

pow. Xrosno 

Zespół Badań Polskiego 

Sredniowiecza uw t ~ 

Badania prowadsił mgr Józef Janowski. 

linansował WIZ. Trzeci sezon badań • . 
Zamek górny /piwnica/. Okres nowotyt

. ny /XVli wiek/. 

Ba~ania prowadzone były na terenie górnego zamku. Skoncen

trowano je we wnętrzu piwnicy posiadajęcej wymiary 7,5 x 4,5 a 

/wymiar przyblitony/. Wydobywano zsypany gr~ kamienno-ceglany, 

zaprawę ~urarsq, kamienie, płytki posadzkowe. lUe wyrótniono· 

ładnych warstw. Jak się wydaje piwnica zasypana została jedno

razowo materiałami z XVII wieku. 

Trudno jest obcenie wyja6ni6 szczegół skąd pochodzę ułamki 

naczyó z XII, XIII, XIV wieku, występujęce wraz z materiale• XVI~ 

wiecz~ym. Grubo66 warstwy z materiałem XVII-wieoźnym wynosi 3 •• 

Ponitej warstwy z materiałem przemieszan~m. w której dominuj4 

zabytki z wieku XVII, występuje warstwa nier•gularnie zsypanych 

kamieni. Jej grubo66 wynosi 60 om. Pod warstwę tą na oeę6oi piw

nicy odsłonięto bruk kamienny /?/. Poza badaniami we w~~trzu 

piwnicy ~ 1 prace archeologiczne skoncentrowane zostały nad 

sklepieniem piwnicy nr 1. Objęły one obszar 43,50 m2• ~~tej po~ 
wierzchni znajdowało się skupisko gruzu kamienno-ceglanego. Naj~ 

więk~za grubo66 skupiska 2.5 m. Znaleziono w nim poza fragmenta~ 

mi ceramiki XVII-wiecznej i fragmentami kafli z wieku XVII jeden 

renesansowy fryz. 

ODRZIXOI - Zamek, pow. Xroel).o patrz 6redniowiecze 

, 



420 - · 

OB!IODA patrs •redniowiaoaa 

PIODAWlll, pow. Opole X.llbalekie . patr• wosa~e •radniowieoae 

PBZOzrRA patra •redniowieosa 

~GROD, pow. Grajewo patrs woseene •radniowiecse 

lAIDOKIBil - Br .. a Irakowaka patra •redniowiecae 

IABDOMlBRZ - KurJ aiejekie patra 'redniowieoa~ 

BAIDOKriRZ - lpiohlera patra •rednlowieose 

BIRWILIO, pow. IJpin patrs •redniowieose 

' 
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· STARA YII!, pow. Węgrów Pracownia Archeologiczno

Konserwatoraka PP PXZ, 

Oddział w Warezawie 

Badania prowadziła mfr Maria Pikulińeka. 

linansował Narodowy Bank Polski. Drugi 

sezon badaó. Pałao obronnya osadnictwo 

kultury łutyokleJ i średniowieczne. 

Tegorocsne badania były ostatnim sezonem badaó. Y wyniku 

prac odsłonięto• przy południowym narotniku korpusu głównego -

drugą, symetryczną basztę, przy północno-zachodniej ścianie -

fragment muru, tworzący obecnie je~ ' ławę fundamentowę, a będą

cy reliktem szesnastowiecznej budowli. 

Ba'podstawie dwu sezonów badań ustalono• najstarszym śla

dem osadnictwa w obrtbieniewielkieao wyniesienia terenu, na któ

rym obecnie znajduje eię pałac, jest osada kultuły łutyckiej, 

zniszczona przez młodsze osadnictwo. Kolejnym etapem, od które

go datuje się cięgłoś6 osadnicza wzgórza, sę dwie warstwy pójno

średniowieczne /XIV-XV wiek/. Niek~óre fragmenty muru motemy . 
uznać z~ pozostałości po szesnastowiecznej budowli. Z ~icznych 

siedemnastowiecznych przebudów pałacu odsłonięto• dwie narotne 
' 

baszty /O planie proetókątnym/, fundament korpusu głównJgo ora• 

kamienny fundament bramy. Obecna elewacja pałacu i odsłonięta 

brama wjazdowa pochodzą z XIX wieku. 

Y czasie badań nie ustalono przebiegu obwarowań pałacu • . o 

których wzmiankują liczne siedemnastowiecmnę przekazy. 
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STARGARD SZOZEOiłSEI 

:. 

SZOZBOIBU 

BZOZEIARXOW, pow. Lubartów 

SZTDŁOWIBC 

patrz ~redniowieose 

petrs wczesne 'redniowieose · 

.patrz wczesne ~redniowieoee 

Muzeum Swiętokrzyskie 

w Xieloach 

Eadania prowadził mgr Janusz Euozyóski. 

linansowało Museum Swiętokrzyski.e. Pierwszy 

sezon badad. Xo,ciół - szpital nowotytny 

/XVI-XVII wiek/. 

Celem badań była wery!ikac.ja XVI-wiecznego przekazu :lród

łowego, ·na podstawie którego zakładano istnienie jednej z dwóch 

pierwszych XV-wiecznych siedzib Sławka i Jakuba Szydłowieckich 

w miejscu obecnie nieistniejęce~o ko~oioła pod wezwaniem ~··nu~ 

oha i związanego s nim szpitala. Badania doprowadeiły do wyja'

nienia programu· -budowlanego se epoł'us ko~c iół - s z pi tal, pr.ey 

ozym w pierwszym z wymienionych obiektów wyrótniono dwie fazy 

budowlane. Bajstarsze ujawnione ~arstwienia odnie'6 motna do 

. pocsątk6w ·XVI wieku i - stąd wiązaó je motna s pracami budowlany

a! prsy zespoles ko,oiół - szpital. Y· rezultacie ~wrQt w do~u

mencie fundacyjnym ko,cioła i szpitala z 152~ roku okr~'lająoy 

ich lckalizaoj• "in loco curiae•paternae" odnieś6 motna do ca-



ł9go ówczesnego Bzydłowoa, nie za' do konkretnego miejsca, w 

którym istniał uprzednio dwór Bzydłowieckioh. 

Materiał . zabytkowy występujący w warstwach dostarczył istot• 

nych przyczynków do XVI-XVII wiecznej okolicznej produkcji garn

carskiej, miej~cowego rzemio~ła artystycznego /kafle z pieców 

z budnyku szpitalnego/ oraz szereg numizmatów, głównie XVII-to 

wiecznych, polekich i obcych. 

SZTDl.OWIEO - Zamek Muzeum Regionalne w Radomiu 

Badania prowad~ił mgr Wojciech Twardowski. 

Pinansowało Muzeum Regionalne w Radomiu. 

Dorywcze badania ratownicze na zamku. 

W kwietniu 1969 roku prowadzono dorywczJ nadzór nad wykopa 

mi instalacyjnymi na dziedzióoll·. zamkowym. W jeddym 11 wykopów 

odsłonięto mur z nieregularńie łupanego kamienia, ułotońy na 

pionowo wbitych palach. Odkryty przypadkowo, niewielki tragmen 

' konstrukcji etanowił prawdopodobnie narotnik nieznanej·dotyoh-

czas budowli murowanej, wzniesionej na fundamencie e p~onowo 

wbitych w podmokły grunt pali drewnianych. Ra podetawie niPWiel

kiej ilo,oi ceramiki, odkryty obiekt motna datowaó przyPuszczal

nie na XV-XVI wiek. 

TRZEMESZNO, pow. Mogilno patr~ 'redniowiecze 
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WARBZ1W1, ul. Bednarska Ursęd Xonserwatoraki 

m. at. Wara!Oawy 

Badania prowaaeił dr Bogusław Gierlach. 

Pinanaował Ursęd Konserwatoraki m. et. 

Waraeawy. ,Prace ratownicee. Osadnictwo 

nowołytne. 

Ba ulicy Bednarskiej w wykopie .wodociągowym natrafiońó na 

warstw• kul turowę o enacenej grubol§oi-. Ciekawym elementem był{ 
tu konstrukcje drewniane składające się e pionowych pali i po

sioayoh belek, na których naetępnie posadowiono budynki .murowa

ne. J~k naleły eędeió, konstrukcje te miały na celu dmocnienie . 

grzęskiego terenu 1 . tym samym przyatoeo~ani~ go pod eabudowę. 

Odkryto teł lioeny materiał zabytkowy - ceramikę /datowaną 

na XTI~-XTIII wiek/ 1 fragmenty skóry, s10kła, ko~ci IOWier!Oęce 

itp. 
Jak nalety sędei6. materiał ten &ostał nawieziony w wieku 

XVIII dla osuszenia terenu. 

Urząd XonaerWatoreki 

m. at. Warszawy 

Badania prowadził dr. BoguŚław Gierlach. 

Pinaneował Urząd Xonaerwatoraki m. at. 

Warssawy. Prace ratownicze. Osadnictwo 

nowołytne. 

Wa ul. Dłagiej obiektem badań był dawny wodociąg drewnia-
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ny. Wydobyto rury drewniane o drednioy około 50 om i długodoi 

około 6 mb. Zakończenia rur zaopatrzone były w telazne kołnie

rze. Ba ekrzytowani~ ~. Długie~ • ~ioę Kilidekiego natrafiono 

na drewnianą et~dzienkę rozdzielczą. 

Chronologicznie omawiany obiekt motna odnied6 do wieków 

XVII-XVIII. 

WARSZAWA, ~. Grzybowaka Ur~d Konserwatoreki 

m. et. Warszawy 

Badania prowadziła mgr Olga Gierlach. 

Pinanaował Urzęd Konserwatoreki m. at. 

Warszawy. Prace ratownicze. Osadnictwo 

'nowotytne. 

Przeprowadzono prace w wykopie b~dowlanym ptzy ~. Grzy

bowskie~. Badany obiekt prawdopodobnie łęcsy się • dawną ~~-
• 

dykę grzybowaką badaną jut w trakcie prac ~atowniczyoh w latach 

~biegłych. 

Batrafiono. pod warstwę gruz~ wepółozeenego, na w~etwę 

k~turowę z materiałem zabytkowym /ceramikę/ z wieków XVI-XVIII. 

Ciekawym faktem było znalemienie t~ znacznej iledoi grud~k smo

ły, co w połączeniu z popiołem mote augerowa6 istnienie w prze

~z~dci: .emolarni. 
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1URSZ.A.W.A. 

Wybree*e _ Xo6oi~szkowekie 

Urzęd ,Xoneerwatoreki 

m. et. Warszawy 

Badania prowadził mgr Jacek Strupieohowski. 

~irianeował Urząd Konserwatoreki m.st. War• 

ezawy. Badania ratownicze. Okres nowotytny. 

Sprawowano nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi, wy

konywanymi przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanali-

saoji wdłut ulicy Wybrzete Kościuszkowskie /między ulicami Bed-
• 

narską i Lipową/. Nadzór .rozpoczęto w momencie połotenis rur 

wodociągowych. Profile wykopu tworzyły warstwy ułotone poziomo • . 
·'l 

Pierwsza z nich to brunatna ziemia z dutą ilością gruzu i kawał-

kami cegieł. Pod nią biegła nie wsa,dzie ~idoozna warstwa czarno

szarej ziemi. Najbardziej wyróżniającą się warstwą z materiałem 

zabytkowym była szaro-zielonkawa, piaszczysto-gliniasta na po

ziomie 3 - 3,5 m. Cechuje elę dużym nasyceniem materiałów orga

nicznych jak ,drewno, kora, liście a także kości zwierzęoyQh. 

Warstwa jest wyjątkowo bogata w materiał zabytkqwy, co · łącznie 

z formą ułotenia w układzie strat,graficznym sugeruje, że posia

da charakter nasypowy. W masowycą iloŚciach znaj·dowano w war s t 

·wie ceramikę nowo ty tną /XVII-XVIII , wiek/, w tym nader rzadki& 
~ na terenie Warszawy całe naczynia, małą polewaną miseczkę, czy 

też cylindryczną butelkę glinianą z walcowatym cylindrycznym wy• 

lewem. Z innych wyrobów opar tych o aurowiec gliniany, wymienimy 

kafle• i · fajki gliniano znajdowane przez robotnik6w. Doś6 licenie 

wybie~ano także szkło. Ciekawostką jest zachowana w całości, 

krótka 3,5 cm przysadzista buteleczka z grubego szkła. W dalszym 

cią.g\1 inwentarz zabytków stanowiska uzupełniają& skóra /dute 
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fragmenty obuwia/ i mniej lioane mefale. 

Bastępnę warstwę tworzył azaro-tółty piasek o obarakterce 

namulisk~ya. W istniejęcym atanie prac nie motna było nieetetr 

a~terdzi6 ••Y Dapewno m&mJ do czynienia • calcem. W profilu· za• 
• 

ohodnia warstwy /wykopu/ drewniana belka /relikt drewniany przy

. s taniowy? l. 

Ba stanowieku wykonano dokumentację opiaowę i rysunkową. 

WARSZAWA - Mariensztat · patrz dredniowiecze 

WABSZAWA - Solec patrz dredniowieoze 

WARSZAWA - Zamek patrz dredniowieoze 

WARSZAWA - Zamek Urząd Konserwatorski 

m. et. Warszawy 

~adania prowadził mgr Jacek Strupiechoweki. 

Pinansował Urząd Konserwatorski m.st • . war

szawy. Pierwozy sezon badaó. Stanowieko osad

nicze pó~nodredniowieczne i nowotytne. 

Prace wykopaliskowe zlokalizowano przy linii południowej 

murów Zamku, na-od~inku ryzalit południowy - Biblioteka Staniał~· 

wowska. Stanowieko ozna.czono nazwą: W-wa-Zamek-Ryzali t/69• 

W pierwszej fazie badania posiadały charakter typowej od-
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krywki arohitektonicmnej. Xonsultantem był mer inł. aroh. P.K. 

Gartk~ewios. Odsłoni,to 20 murów, m których na plan .pierwsmJ 

, wyeawa •i• potętna · elewaoja kamienno-ceglana, wspornik narołny 

/ekarpa/ gotJokiego Domu Wielkiego czyli ~uria H.aior. ZachoW!IJ11. 

jest aniej więcej w połowie swej dawnej wysokości i odznacza si, . 

wyjątkowo potętnymi rozmiarami . /zach. wysoko'6 5 m, szeroko'6 

2,5 m/. 

Poza samą skarpę odsłonięto cały szereg murów o rótnej chro

nologii i głębokolSoi zalegania. Nald~ tu wymieni6 mury funda

mentowe • czasów ·sapewne saskich podtrzymujące rozbudowane jut • 

elewacje dawnego Domu Wielkiego, relikty schodów ~ewnętrznych 

zbudowanych przez ostatniego króla Stanieława Augusta. Bezpo,red 

nio na niektórych murach spoczywały bardzo znis.momone ·t zetlałe 

resztki drewnianych rur-koryt odwadniających z XVIII wieku. Układ 

stratygraficzny stanowiska w ~órnej yartii na głębokoŚci zalega

nia murów jest silnie zniszczony 1 naruszony. Dominuje materiał 

owotytny /XVII-XVIII wiekh fragmenty ceram-iki, szkła, metalu, 

tak~e relikty architektoniczne. 

Bae'tępna · warstwa kulturowa' została uchwycona w wyltopie "J. • 

przy Skarpi~ na głęboko,ci około 3.5 m. Jest to warstwa pó4no

'redniowieczna. prawdopodobnie starsza od skarpy, · obfloie nasy

cona materiałem oeramioznym, ko,6mi, wyrobami metalowymi. W pro-
' 

tilu wsch. wykopu widoczna drewniana be~ka. Pod tą~ zaeadniczę 

,aretwą widzimy. waretwowane poziomo układy piaszozyeto..:gliniaste , 

piekiedy o charakterze iłowym m dutą domieszkę orss~nu. Układy 

te przypuszczalnie eę.warstwami oaloo~ymi. Sprawdzenie tego fak

tu naetępi podczae wierceń kontrolnych oraa daiszej ~ksploracji 

1 następnym sezonie badawczym /1970/. 
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WIERUSZIOB, pow. Bochnia 

WIESIOŁKA. pow. Wałcz 

patrz wczesne 'redniowieoze 

patril 'redniowiecze 

patrz 6redniowiecze 

Konserwator Zabytkdw Archeolo• 

siocnych w Koszalinie, •uzewa 

Pomorza Srodkoweso w Kossali

nie 

Badania pr zeprowadsili msr Henryk Janooha 

i mgr Pranciezek Lachowiob. Pinanaował WIZ 

w Xoesalinie. Pierwasy sezon badaó. Obiekt 

przemysłowy - Lemieszarnia XIX-wieczna. 

W Wiesiółce nad rzeką Debrzyca znajduje si• jedynr na tere

nie wojewódatwa koszalińskiego %~-wieczny obiekt przemysłowy. 

a mianowicie lemieezarnia. ktdra specjalizowała ai• w prbdukcji 

lemieszy i ·innych elementów nara,dzi ornych. Obiekt ten cz,,cio

wo był jeszcze utytkowany produkcyjnie do lat 50-tych obecnego 

stulecia. W ciągu ostatnich kilkunastu lat nie b,dęc odpowiednio 

zabezpiec~ony po saprzeetaniu produkcji uległ prawie komple_tnej 

ruinie. Obiekt poetanowiono sabe~pieczy6 i zmieni6 w rezerwat 

musealny. 
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W ciągu 2 tygodniowego okresu prac mało4ono na terenie le

mieszarni 7 ~ondaty 1 odełoni,to wiele elementów produkcyjnych 

tego obiektu przemysłowego jak np. piece kowalskie, kowadła, 

. rllrJ doprowadzające . powietrse, fundamenty zabudowaó itp. Zebra

no tu ~ównieł dute ilo,oi narzędzi utywanyoh w produkcji oras 

surowca, półfabrykatów 1 przedmiotów produkowanych - pr&e~e 

wemyatkim omę,ci · narzęd&i ornych. 

Wyniki badań archeologicznych, · pozostałe resztki urmędzed 

n•ddemnych 1 nadwodnych /koła wodne/ posłutę .dla rekonstrllkoji 

niektórych obiektów 1 stworzenia muzeum. 

WISLIOA, pow. Busko Zespół Badań nad Paiskim 

Sredniowieczem UW i PW 

Badania prowadmiła doc. dr Zofia Wartcłoweka 

z udziałem mgr int; arob. Krystyny Zielińskiej. 

linansował 1fXZ w I:Hlcach za pol§rednictwem Za

.kładu Badali Folskiego Sredniowieoza UW. 

Badania 1prowadzono na wyspie miejskiej w 8 ,punktaoh, a je

den ·wykop eondatewy załotono na łękach na połowie drogi międzf 

Wi,lioę a wsią Szczytnik!. Łącznie · zbadano 214 m2 powierzchni. . . ' 

W7kopy na .terenie wyspy wUlickiej miały na celu uchwyce-

nie brakujących elemen~ów dla rekons~rukoji przebiegu murów miej• 

akich oraz wyja,nienie niektórych wątpliwo,oi. Ustalono satem 

na północno-saohodnia kraóou wyspy linie praebieg~ m~u, aała

mujęcę się dwllkrotnie- pod kątem prostym oraz _prubieg murów od 

strony grodziska ozrl~ w ozę,ci•południowo-waobodniej. Po ~ ·~ 
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sprawd~ono prBJ pomocy wykopów sondatowych, załotonyoh w 5 punk• 

tach południowe·j krawędzi wyspy, in.tormacje miejscowych obywate

li, te w czasie pierwszej -wojny 6wiatowe3 brano ziemit z połud

niowej· części .. na· budowę grobli pod drogę przez dolinę Bidy·. 'We . 

wszystkich sprawdzających wy~opaoh nad calcem występowała jedy

nie warstwa przemieszana, zawierająca materiały datujące ją na 

XX wiek. 

'Wykop małotony na ul. Io6c1elnej miał na celu wyjaśnienie 

z jakiego ozaeu pochodzi fragment dwumetrowej grubo6oi mur~, 

ujawnionego w wykopie wykonanym dla załotenia rur wodociągowych. 

Okazało eię, te była to skarpa budowli przyrynkowej, datowanej 

na koni~c IV lub początek XVI wieku. Przy okazji uchwycono za

sięg cmentarza przykolegiackiegeod strony północnej, sięgający 

do połowy obecnej ulicy Io6cielnej. 

'Wykop załotony na łękach miał na celu sprawdzenie ozy istnła• 

ły groble dla drogi przez dolinę rzeki Nidy starszej nit droga 

przez wyspę ~elonki. Stwierdzono ślady faszyny 1 kołków, jednak 

bez materiału datującego, 

'WIZNA, pow. Łowicz patr~ wczesne średniowiecze , 

ttfiEC 



Bad nia zagraniczne 
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ALEKSAlłDRU /Egipt/ Polska Staoja Archeologii 

Sródsiemnomorekiej Ul w Xairse 

Badania prowadsił prof. dr Xasimierz .Kichałowski. 

~inansował ~sąd egip~ki. Dziesiąty ees~ badaó. 

Dzielnica miasta s okresów od III ~p.n.e. do XIV 

w.n.e. 

Polskie prace archeologiczne na terenie Aleksandrii eą je

dynymi dotęd systematycznie prowadzonymi badaniami samego cen

trwa dawnej metropolii egipskiej • okres~ hellenistycznego, rsya~ 

skiego i bizantyjskiego& dotyczą one czę,ci antycznego zespołu 

mon~entalnego oraz nakładających się nad warstw 'redniowiecz

nych nekropoli arabskich. Wykopaliska sę prowadzone w centrwa 

wepółcaeenego miasta na tzw. Xom el-Dikka i obejm~ję r~iny b~

dowli teatralnej, rzymskich łałni p~blicznych i prywa tnych, oye-

terny oraz nekropole arabskie . 

Obecnie prace sk~piają się na rekonstrukcji budowli teatral• 

nej /postawiono dwie kol~y ha koronie teatru/ oraz na przeba

dani~ teren~ pomiędzy b~dowlą teatralną a łatniemi pub~icznymi 

gdzie odsłonięto portyk. 

W. czasie prac wykopaliskowych odkryto fragmenty rzet b mar-

murowych, fragmenty dekoracji architektonicznych rzyme~}ch i 

chr~&Ścijańskioh, inskrypcje. arabskie stele nagrobne, monety, 

ceramikę itp. 
Badania na Xom el-Dikka będą kontyn~owane. ponadto przew1-

d~je się stopniow~ rekonetr~cję budowli teatralnej i łatni w 

cel~ utworzenia w przyszło,ci "zona monumentale" w samym centr~ 

współczesnego miasta. 
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BURGENLAND /A~atria/ 

Stanowieka Btoob, D8rfl, 

Harmiech 

M~zewm Aroheologiozne 

w J:rakowie 

Badania prowadzili dr Kazimierz Bielenin 

i dr Aloie Ohrenberger. J'inaneowało ll~uua 
( 

w Bieenetadt. Drugi sezon badart./poprzednio 

Unterpullendorf/. Okresy• halntaoki, wpły

wów rzymskich, wosesno~redniowieozny. 

Przebadano 3 dalese atanowiska hutnicze w naetępujęcyoh 

miejacowo,ciaohl Stoob - odkryto 'lady dorajnego pieca hutni

osego w warstwach z okreeu pójnohalsztackiego, Derfl -~zbadano 

piecowieko z wolno stojęcym piecem ezybow!m prowadzonym na dmuch 

sztuczny . z okres~ wczesnego ~redniowiecza, Harmiech - rozpoczęto 

badania stanowiek butniozyob z piecem dorajnym, zagłębionym. o 

'rednicy ok. 90 om z okreeu•wpływów rzymskich. 

DBXR el BAHARI /lgipt/ Poleka Stacja Archeologii 

Sródziemnomorekiej UW w Kairze 

PKZ w Warezawie 

Badania prowadzi prof. dr Kazimierz Michałowski. 

Prace konserwatorakiel int. Zygmunt •yaooki. J'i

naneuje rzęd egipski. ~ziewięty sezon badań. Swią

tynia s okresu 18 dynastii. 

Prace prowadzone eę na terenie ~więtyńi Totmeea III, władcy 

• XVIII dynastii. Jest to '-iętyńia grobowa połotona 'pomiędzy 

'więtyniĄ faraona llent~otepa i królowej HateBfPBAt. 



Prace skupiły ei• na inwentaryeacji około 20 tye. bloków 

pochodzęcych se łwiętyni Totmeea III i na ~alezej ~ekonetrukcjł 

łwiętyni Hatszepeut. Odkrycie przez nae w Deiru el Bahari nie

znanej dotęd 6więtyn1 faraona Totmesa III było rewelację dla 

nauki. 

Badania i place rekonstrukcyjne kontynuowane b•dę prses 

najblUeze lata. 

Poleka Stacja Archeologii 

Sródziemnomorekiej UW w lairse 

Badania prowadził prof. dr Kazimierz •icbałowski. 

, linansowała Polska Stacja Archeologii Sródziemno

morksiej UW w Kairze. Pięty sezon badad. Dzielni-

ca miejska s IV w.p.n.e. - III w.n.e. 

Badania ekQp1aję ei, na te~en1e dawnej etol1oy Oypru • o~•~ 
eu rzymskiego i dotyc&ą reprezentacyjnej dzielnicy mieszkalnej 

starożytnego miasta. Jea Papboe leży w południowo-zacbodniej 

czę,ci wyepya teren wykopalisk polskich znajduje się na obecnych 

polach upra11nycb. Odsłonięto liczne pomieszczenia mieszkalne . ' 
zdobione niekiedy "Wspaniałymi mozaikami. YAród znaleział na 

specjalną Wwagę zasługuję "Wyjątkowej · jako,ci marmuro"We r~ejby 

/Asklepioa. Hermes, Satyr itp./. ponadto ceramika okresu belle

nietycznego i rzymskiego oraz monety. ~race ostatniej kampan_ii 

skoncentrowały' si• na przebadaniu wielkiej sali, prawdopodobnie 

użyteczno~ci publicznej, posiadnjąoej podłogę mozaikowę o dułyoh 

rozmiarach i wyjętko"Wycb "Walorach artystycznych~ •oza~ka zawiera 
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~JObrałenie labiryn~. prsedetawienia fisuralne /TeseQssa, Ki

no•aura, per•onifikaoj' wyspy KretJ/ caopat~aone w po~pisy. 

Praoe, które · b,dę kontynQo,ane w oięgQ najbliłlsyoh lat, 

.. aaję na oeiQ całkowite odełoni,oie tego aeepoł~ miejskiego 1 

inter~retaoj• posmoeególnyoh obiektów. 

IOVAI /Półrioona BQłgaria/ 

Sektor Zachodni koło Swisztowa 

Badania prowadził prof. dr Xaeimiers Majeweki 

prey wepół~deiale prof. dra stefana Parniokiego

P~dełko, doo. dra L~dwiki Prese /a~torka spraL 

wozdania/, mgra Zbigniewa Tabaa~a, mgra Walde

mara sz~berta; mgra Tade~s~a Sarnowski9go. Ar

chitektem ekspedycji był dr int. Ryszard Kaesa1~ 

eki. Pinaneowało Ministerstwo O~iaty i Szkolni

ctwa Wytezego. Dzieeiąty · sezon badań. Reymekie 

miasto naddQnajekie - od pierwszych wieków naszej 

ery do okres~ pó.norzymakiego. 

Prace archeologiozna trwały 5 · tygodni i ekono~ntrowały si• 

w północno-zaohodniej czę~oi miasta /odcinek IV/ oraz przy bra

mie zachodniej przecinającej miejski mur obronny /odcinek V/. : 

Ba odcink~ IV, gdzie odsłonięto w ~biegłych kampaniach 11 

prostokątnych . pomieszozed /A-I, X, L/, które otaczały • trzech 

stron -dziedziniec·, ~s talono saletno~6 międsy b~dowlę J a pr&Jl•

gająoym do niej od północy wnętrsem L. Do b~dowli J /IV wiek n.e/ 

nalełał portyk 6-kol~OWJ• kt6rego resztki w postaoi cokołów, 



baz 1 ułamków trzonów odsłoni,to w murze północnym wnętrza L. 

Wnętrze to zostało dobudowane do budowli J w okreeie pó,nie3• 

szym, kiedy zamknięto interkolumnia ~ portyku, otwie~ająoego 
ę w stronę brukowanego dziedsidca. _W związku z odsłoaiętTa 

w 'ubiegłych latach sespołem ~nętrs i basehów kępielowyoh . pozos. 

tają obecnie do odkryoiat 1/ kanał odprowadzający mutytą wodę 

z pomieszczenia A na zewnątrza jego bieg zoetał prze6ledzony na 
l . . 

odcinku długod6i 9,70 ma 2/ przewód wodociągowy przykryty wie~-

kimi płaskimi kamieniami. O zastosowaniu metalowej rury świad

czy stojący in situ kamied z przewierconym otworem dostosowany 

do przeprowadzenia takiej rurya 3/ dla sytemu rozprowadzania 

wody ma znaczenie kamienny monolityczny rozdzielnik na wodę s 

trzema otworami, odkryty nad warstwą rumowiskową, w poblitu 

studni, na dziedzidcu. 

Badany kompleks, w którym wyr6tąiono trzy okresy utytkowa

nia, nie posiada jeszcze granicy wschodniej. W wyniku badad ~ad 

przypuszczalnym biegiem muru wschodniego natrafi6no na czędoio

wo zachowaną kolumn,, mote pozoetało~6 portyku wschodniego. Por

tyk zachodni, 5-kolumnowy został jut odsłonięty. Znaleziekat 

kamień z fragmentem greckiej inskrypcji, głowica jcdska, cera

mika naczyniowa z pr~wagą naosyd zasobowych we fregm~ntech, 

kilka odłamków cegieł z odciekiem stempla legionu I italskiego, 

laapy, wyroby ze szkła, ko6ci, metalu, gemma z agatu. 

Ba odcinku T przy porta decumana uchwycono rzut poziomy 

bram1 wraz z przylegającymi basztami. Ustalono wymiary baszty . 

połutniowejt 10,20 x 8,85 m. Po drodku, między d~oma skrzydłami 

bramy odkryto podstawę filaru /1,16 x 1,97 .m/ - dowód podziału 

bramy na dwie ozędoi. Przy wschodnim kradcu północnego skrzydła 

bramy z8chował się próg kamienny, który nalet~ do najstarszego 
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okreeu ietnienia bramy i ~iadczy o tym, te po tej etronie anaj· 

dowała eię furta wypadowa. Nawierzchnia we wachodniej caę~ci 

bramy aoetała wykonana • płyt kamiennych, ponitej pr~ebiegał ka

nał od3łoni,ty na niewielkim odcinku. Z okolic bramy pochodai 

ekupieko odłamków amfor glinianych, stemplowana ceramika budo

wlana, dwa odłamki kamiennych inskrypcji, jońska głowica i inne 

detale architektonic~ne. 

PALMYBA /Syria/ Polska Stacja Archeologii 

Sródziemnomorskiej UW w Kairae 

Badania prowad~i prof. dr Kazimierz Michałows~i. 

linansowała Poleka Stacja Archeologii Sród~iemno

morskiej UW w Kairze. Jedenasty sezon badań. Sta

ro~ytna dzielnica miejska z I w.p.n.e. - VI w.n.e. 

Polekie bad~ia archeologiczne prowadzone na. teren~e Palmy

ry są kÓntynuacją międzynarodowych badań zapoczątkowanych kilka

dziesiąt lat temu. Dotyczą one historii i architektury miasta s · 

okresu jego niepodległości i po włączeniu do imperium rzymskie· 

go. Teren wykopalisk polekich w Palmyrze /Tadmor/, polotonej 
' 

w pustyni eyxyjekiej na wschód od jDamaezku, obejmuje zacbodnię 

dzielnicę miasta i centralny odcinek głównej nekropoli tzw. Do

liny Grobów. Do chwili obecnej przeprowadzono 11 kampanii wyko

paliskowych w czasie trwania których badania skupiały się na tsw. 

Obozie Dioklecjana w zacbodniej czę,ci miasta. Odsł~~ięto cał$ 

o4 zachodnią oboau, bramę 1 drogę pretoriańs~ prowad~ęcą poprze• 

tetrapylon do t~w. Swiątyni Sztandarów oraz samą ~iętynię. Sko-
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rygcwano poprzednio sugerowany plan całotania tego obozu1 przy 

badaniach nekropoli w Dolinie Grobów stwierdzono istnienie no

wego typu grobowca tcw. wiety-hypogeum. Obecnie prace skoncen

trowały eię na dalezya wyłwiatlaniu konstrukcji archit&ktonics

nej Swiętyni Sstandarów, okresu jej powstania i przeznaczenia. 

5a podetawie eondaty i pomiarów architektonicznych et*ierdzono 1 

te ts~. &wiątynia Sztandarów pochodzi z o~eeu wozedniejezego 

nit okree Diokleojana - czyli okresu ~udowy obozu rzyms~iego -

a tylko .w tym okresie uległa przebudowie. /Jednym s dowodó~ jeet 

absolutna zbietnod6 wymiarów aohodów prowadzących do Swiąt1Di 

Sztandarów s wymiarami schodów starezyoh nit okree Diokleojana, 

prowadzących do Wielkiej Bramy/. Prawdopodobnie łwiątynia ta 

pochodziła z okresu Zenobii lub nieco wozadniej i była przezna~ 

ozona dla kultu nieznanego bóstwa. 

Wdró~ szeregu bardzo cennych znalezisk motna wyrótni6 na

stępujące grupys fragmenty architektoniczne. reliefy nagrobĄe. 

rze,by portretowe. inskrypcje, ceramikę, monety itp. 

Badania eą w toku i będą kontynuowane, a poszczególne zna

lezieka i odkryte obiekty ~ na bietąoo zabezpieożane i konser-



STARA DONGOLA /Sudan/ 

prowincja północna 
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PÓhka Stacja Archeologii 

Sr6dmiemnomorekiej UW w Iairse 

Badania prowadszi pro:r. dr Kadmiers 1Uchałowsk1. 

Pinansowała Polska Stacja Archeologii Bródziemno

morskiej UW w Kairse. Pięty sezon badaó. Stanowis

ka osadnicze o okresu neolitycznego do ' arabskiego 

/szczególnie okres chrŻe,cijański VI-XIV w.n.e./. 

Na terenie Starej Dongoli · - stolicy Zjednoczonego Chrse,oi

jańskiego Królestwa Nubii, prowadzone sę badania dotyczące his

torii i architektury chrześcijańskiej Nubii, stanowiące kontynu-

• ac3ę polekich badań archeologicznych w Paras /Nubia płn./. Stara 

Dongola połotona między III a IV katara~tę nilowę, na wysokim 

wschodnim .brze.gu Nilu, etanowi obecnie wzgórze /kom/, które za

wiera z,espół chrześcijańskich ruin miejskich z okresu VII-XIV w. 

oraz nakładające się nań warstwy średniowieczne~ zabudowy arab

skiej. Pewne odkryte elementy /inskrypcja faraona ;aharki z VII 

w.p.n.e:/ wskazują na to, te byó mote Stara Dongola etanowiła 
• l 

jut . ośrodek. aglomeracji w okresie 25 dynastii. Y okolica~h głów-

nego komu stwierdzono azereg t§ladów osadnictwa :prahistorycznego·. 

Badania wykopaliskowe doprowadziły do odkrycia następujących 
·, 

obiektów - tzw. ~ośoioła o l:ol~ach Granitowych" z kodca VII 

wieku, którego .plan stanowi połączenie dwóch zasadniczych typów, 

bazylikalnego i centralnego oraz tzw. "Starego Xot§cioła" z VI

VII wieku, jednego z najetarszych na tym tereniea ponadto udoku-
. . . ł 

mentowano zabudowę arabską. Prace ostatniej kampanii,pozwoliły 

na zidentyfikowanie w obrębie tej samej dsie~nicy miasta jeesc•• 

jednej mon~entalnej budowli sakralnej /29 a x 29 a/, a m1anow1-



oie "Ko~oio~a o Planie Xrzyta", którego wnętrze zostanie całko

wicie zbadane w następnym sezonie. Stwierdzenie istnienia w 

Dongoli kodcioła o układzie typowo centralnym, pozwala wyjadni6 

jakie było jrddło niejednokrotnie eygnalizowanyoh wpływów uJcła- ·· 

d~ centralnego na architekt~ę sakralną typ~ bazylikalnego w N~

b11 północnej. 

Główne znaleziska w Dongoli z ~kresu chrzedoija4skiego toa 

dekorowane elementy architektoniczne /kapftele granitowe, tera

kotowe kraty okienne/, etele ńagrobne, kadzielnica z brąz~ •. te-. . . 
rakotowe cylindryczne taber~aku1~. ceramika malowana. 

Badania będą prowadzone corocznie w ciągu najblitszyoh 

lata p~ odsłonięciu kompleksu b~dowli zostaną przedsięwzięte 

niezbędne prace konserwatorskie i ewent~lnie rekonstrukcyjne. 

Odkrywane elementy są czasowo zabezpieczane. 

TELL ATRIB /Egipt/ Poleka s ·cacja Arcł1eolog11 

Sr6.dziemnomorskiej UW w Kairze 

Badan~a prowadż1~ pro~. dr Kazimierz Michałowski. 

Finansowała Folska Stacja Archeologii Srddzie~o

morekie ;1 t11J.. w .: Xairte1i ::, rząl! · 'gljle)fi ' /rolloo~ź~ę/. . 

Trzynasty sezon badad. Dzielnica miejska z okretńl 

od· XIVI dynastii do okres~ koptyjskiego. 

Wykopaliska doprowadziły do odkrycia · b~dowli z . dw~dzieate3 

szóstej dynastii, znany j~ obecnie depozyt f~dacyjny faraona 

Amaziea oraz komplek~owej konetru1ccji. łaini z I, II i ·III w.n.e. 

W ostatnim sezonie rdzpoczęto eksplorae;tę , tego odoinka naszej 
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' - k~ną .. j1~ ·na kt6.rej majduj' •1• •ł6wnie eab7tk1 • okr .. ll kop-

't73•k1•10· 

!er•n •Jkopaliek ltł7 na polaoh llprawn7oh obecnej wei At-. . 
r1b1e pr•JtJ~~.OJOh do aiaeta Benha połołoneso w Delcie. 

' •• _l ł . . . ' • . 

l{ oaaeie trwania ostatniej lauapan11 na komie "A" Wfkon&Qo 
' ' . . \ ~ . . 

· eon4••• kt6r7 poewolU na · oetateor.ne __ ll8t~l>8nie or1entao31 .ni•-

t711 • o .. e6w -~ d,nae~11 /snaleeiakaa r•••b7 pawiana 1 etiJ'lkeat 
' ' tragaent eeli/. la ko•1e /wssórsll/ "B•, nr któr,ra słównie ekllpi• .. . . . . 

ł7 •i• praoe, WJkonano ' ntopJ A, B, Q oras eondał ,. Odlajto 
. . ... . . .... - . . 

. tr~ent, lałołed arohi tektonioqoh /łasiebnyoh - tr•Jkrotnie . · 

prŻeblldowJWanJoh/ • okre81l ant)'ósneso. któr~ naet,pnie __ "'!. okreei~ 

· kopt)'jekia . soetałJ ~•adaptowane 1 prsJetoeowane .do .now7oh potraeJ, . . . . .· . :· 1 
9~ analesiek obecnej Jcalipanti · etanowi_4 UbJtJti kopt)'jłkie-i ap- .· 

net, _p6jnoant,osne. Bę to tr•sa•ntr aroh~tektonioanea kapitele 

pokeyte lietli:ui słota, oo po·tw1erdsa wia4oaoa§6 sawar"t4 ll pil&-
. ..._ . . • • . l 

rsa arabakieso Kakrlees~· - *• ba•Jlika 9hrse,cijadeka w Atribie · .. . . . . ··. . 

posiadała •łooone koliDIIDJ. aeraaika eakioalna deko~owana . eyabola-. ' '-... . . . 
al ohrsdo1jal1ekill1 - iialowanJIIi i o4oiekanra1 ora~ aonev • okrt, 

:.ll J)O.ow~ia Eonetę.n~il Yielkieso 1 jeso naet,poów. · 

Baettpna kup&Db Wfkppalielllowa jeet pr .. wids.iana na rok . 
.. 

1970. 
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cle "Ko~cioła o Planie Krsyta", którego wnętrze zostanie całko

wicie zbadane w następnym sezonie. Stwierdzenie istnienia w 

Dongoli kościoła o układzie typowo centralnym. pozwala wyja~ni6 

jakie było 'ródło niejednokrotnie sygnalizowanych wpływów ukła

du centralnego na architekt~ę sakralną typu bazylikalnego w Bu

b11 północnej. 

Głó~ne znaleziska w Dongoli z ~kresu chrześcij~skiego to1 

dekorowane elementy arobitektoniczne /kapitele granitowe, tera

kotowe ~a ty okienne/ • stele ilagrobne. kadzielnica 1: brązu •. te

rakotowe cylindryczne taber~akulum. ceramika malowana. 

Badania będą prowadzone coroc~:nie w ciągu najblitszyob 

latł p~ odsłonięciu kompleksu budowli zostaną przedsięwzięte 

niezbędne prace konserwatorskie i ewentualnie rekonstrukcyjne. 

Odkrywane e~ementy są czasowo zabezpieczane. 

TELL ATRIB /Egipt/ Polska s ·~acja Arcł1eologii 

Sró.dziemnomorekiej UW w Xairze 

Badania prowadżił pro~. dr Kazimiera Michałowski. 
' 

Finansowała Polaka Stacja Archeologii Sródzie~o

morekiej łJW,.w ~ Xai:r:&eLi~ rzą~ · Jglps)tl , lrollooit~ę/ • . 

Trzynasty sezon badaó. Dzielnica miejska z okredu 

od · XXVI dynastii do okresu koptyjskiego. 

Wykopaliska doprowadziły do odkrycia budowli z dwudzieate3 

szóstej dynastii. znany jut obecnie depozyt fundacyjny faraona 

Amaziea oraz komplek~owej konstrukcji łaini ll I, II 1 III w.n . e. 

W ostatnim sezonie rózpoczęto eksploraoj'ę ,. tego odoinka naszej 



, 
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' 
konąeeji~ ·na ttd~ej anajduj• e1t •ł6wnie eabytti s -okreeu top-

' l 

_!er•n •rtopaliet . lełJ na polaoh uprawnych obecnej wei A.t

ribis prsytyta~ęcych do •iaeta Benha połołonego w Delcie. .· 
l . 

' .. ~ OSaeie trwania . Oetatnle3 Jtup~i.i na komie "i" 'W)'li:On~o . 
' . . . \ .. . 

eon4ał, ll:tdey ponolił na oetateor.ne uetal!inie orientacji ... i.-
. - · .. 

trd_ • osae6w ·XXV1 dynae~ii /enalesiakaa rsejby pawiana· i et~tea~ ,. 
fragaent eeli/. Jfa to•ie /wsg6rsu/ "B•, n~ tt6rya głównie etupi~ 

. . . . 

ły eit praoe, wykonano '•rtopy A, B, Q oras eondał Jf. Odkrjto 
- . .. - . ~ - - . 

. fr~enty •ałołeń arohi tettoni~qoh /łasiebn.yoh -. trsykrotnie . · 

przebudowywanych/ • otreeu antJcisnego, tt6r4a naetuni4ł .. "! . okreei~.· 

toptyjetia . soetały · ~aadaptowane i prsyatoeowane .do .now7ch potrae~ 
. . . . .· . : · 1 

9~ analesiet obeonej · taapan11 · etanow~ sabytXi toptyjatie -i ~- . 

nety _p6,noabtyosne. Sę to tragaentr aroh~tettonicsnea kapitele 

potryte lietkaai słota, oo po-tw1er4u w1a4omo~6 enar't4 u pil&-
. . ' 

rsa arabetieso 11aa:1aegó, . te baąl1ka cłirsdoijańeka w A.tribia .. . . . . ··. 

posiadała słocone to~~~ - Oeraaita sakralna det~rowana . eyabola

ai ohrsdoij1Uiet1łi1 - _Jilalowanya1 1 o4oilk811J111 ora~ monety • okrt,· 

:.u })azi!3w~ia Ionet~~- Wielkiego i jego naattpo6w. · 

Jfaettpna kupan'la #tppalieJcowa jeet praewi!fsiana na rok . 
.. 

1,970. 



Bada~~a penelr~cyjne 
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BŁK - powiat Zespół do Badan nad Etnogene

są Słowian IHKM PAB 

!adania prowadsił mgr Jan Trzeoiakoweki •. 

P1nansował IHKK PAI.,Pierwszy sezon· ba

dań. Stanowieka powierzohnio~e z epoki 

kamienia. 

Xo~pleksowe badania pradziejów Pojeziersa Mazarskiego_pod

j,te przez-Zespół do Badań nad Etnogenezę Słowian objęły 'lady 

najatarszęgo osadnictwa na tym obszarze. Wstępne badania possn

kiwawcze przeprowadzone zostały na terenie pow. B~k. W ich wyni

kn ·odkryto 26 nowych stanowisk z epoki kamienia, co dodane do 

ponad 30-tn znanych juj w okresie międzywojennJD /ale nisdJ d~

tladni~j nie scharakteryzowanych/, daje obras ówczesnego bardso 

gęstego osadnictwa na· tym obszarze. 

Odkryte etanowiskal 

Błk· I-IV, Kilaki I-VIII, Woezczele I-IV; Grabnik I-II, O,rd

dek ~-III, Xluey I-II, Maleczewo I, Stacse I, Prostki I. 

Więkezo~6 odkrytych etanowiek /m.in. 1 Błk/ lety na trasie 

dolinnej, rzec~jeziorne~. przecinającej w poprzek M~zurski wał 

morenowy i łączącej dorzecze górnej Barwi • dorsecsem Pregoły • . 
Tra•• tę aotna by naswa6 ełoko-gołdablk4• Od«ryte na n1e4 dnśe 

aa,,e~ósenie osadnictwa wymaga wyjaśnienia przez prowadlinie ba

dań wykopaliskowych. 



• 
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JRJDROPOL i XOKIAIIOB, pow. Prse.,61 

!YBAWA BOLIA, pow. Sanok 

SOL, pow. ~ieo 

K11Sewa ł.i.P Xrako .. kiołł 

w Wieliosce 

Badania prowadsili a&r Antoni Jodłoweki 

1 Kas1ll1ers Regllła. lin&nŁ~owało K11SeWI 

t~p .Xrakowekioh w Wieliosoe. Oeady s okre

•~ neolitu, epoki 'br,su, okree~ hala.tao- ~ 

kiego, rapskiego 1 wos .. no6~~~1ow1eosneso. 

XontJD~wano baaania powiersobniowe. w obr,bie obesar6w eolo

no6DJob, w poblitu •r•deł ełonyob. Badan1aa1 ob~•to eiedea aie~

eoowo6o1. 

Katerlały aroheolo11osne snalesiono w esterech aiejeoow~•

oiaoha 
1/ Predropol /6 etanowiek/ - nr ,_, neolitJOSne, nr 3•4 s 

okreeu wpływów r.,aekiob, nr 4•6 • okresu wczesnego 6redniow1e-

2/ ·Xoraanioe /2 etanowieka/ - neolitJosnea 

'' ~rawa Solna - ekarb bręsowJ kultur, łułJOkiej, ,rod~ieko 

1 oeada • wozeene1o 6redńiow1eosaa 

4/ 861 /2 etanowiskal - neolitrosne /jedno doetarosyło takłe . 
ceraalki woaeeno,redniowi•o•n•~ 
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GORY SWIITOIRZYSKIB Muzeum Archeolog~ozne 

w Krakowie 

Badan~a prowadsił . dr Kazimie~• Bielenin •. 

Pinaneowało Kuseua ~oheologiozne w Kra

kowie. 

1. Szczegółowę inwentaryzację objęto dalsze odoinki ter,. 

ndw pomiędzy Łysogórami a rzekę Kamienną. Na terenach wai ~al• 
. ' . 

ków pow. Staraohowice odkryto zgrupowanie 26 atanewisk łutla 

starołytnej techniki hutniczej. Dalsze atanowiska odkryto w mie~· 
aoowo6ciach Dąbrowa Skarbowa oraz na północnym stoku Łysej G6ry. 

•• terenach na północ od rzeki Kamiennej sarejestrowano no~ 

we stanowieka ~utla we wsi Lipie pow. Staraohowioe,w Wiersbio1 

pow. Bzy~łowiec, w Łęczanach, Pomorzanaoh i Polanach pow. ·Radom 

oras w ~ielanach, Pasiekach pow. Lipsko. 

2. Jesienią 1969 roku przeprowadzono 2 przelot,y badawcse w 

rejonie 61adów atarctytnego butnictwa świętokrsyekiego. Dzięki 

obserwacji terenu z góry zarejestrowano dalsze szczegół7 ora~ 

6lady atarotytnego osadnictwa i hutnictwa. 

'· Badania doiwiadcza1ne nad WJtopem telaza. 

W dniach ~'-16 wrse6nia 1969 r. przeprowadsono wopólnie 

z Zespołem Hietorii. Polskiej Techniki Butnionej Zakładu ' HN1T P~l 

8 doświadczalnych wytopów telasa włączonych w iapre z, Dymarki 
l 

1968. Y jednym z pieo6w s podwytssonym do 100 om szybem prowadzo• 

no wytop na dmuch naturilny. Y poeostałych piebaoh stosowano 

dmuch sztucsny prsy Utyciu m1ech6w. 
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IBOWROOŁAW - powiat Katedra Archeologii Pradziejo•ej 

i Wczesno~redniowiecznej UAK 

Badania prowadziła dr Aleksandra Oofta-Broniewska 

przy współpracy mgr Janiny D4browskiej. ~inansowa

ła PRN w Inowrocławiu. Drugi sezon badań. 

Kontynuowano badania powierzchniowe. Przebadano zachodni 

pas po.wiatu do linii Kołuda, Inowrooław,ezoaa bydgoska. 

Rezultatem było odkrycie około 400 nowych stanowiek i uzys

kanie wiele cennego materiału •ródłowego od lokalnych zbieraczy-
~ 

amatorów /m.in. 5 naczyń kultury łutyckiej, 1 naczynie wczeeno-

6redniowieczne, wiele skorup, przę~lików, kilka toporków, sie

kierek, motyk, kamiennej główki maczugi, rozcieraczy itp./. 

Rejonem o największej koncentracji i to bogatych w .znale

ziska stanowiek jest obszar Kołudy, Sielce, Węgierec, Xo~cielc& . 

Tuczna, Łęoka, Wojdala, Dtwierzohna, Jakeio. letęcym w pobli żu 

cieków wodnych i w pasach przyjeziernyoh. 

w sumie plon przebadania zaledwie 20~ powierzchni powiat~ 

samyka aię · liczbę około 650 nowJoh stanowiek archeologicznych. -



JEZIORA MAZURSKIB 

- obszary północne 

451 -

Konserwator Zabytków Aroheologioz

nych w Olsztynie 

Badania prowadził dr Jersy Głosik przy 

współudziale Stanieł~wa Tómaesewekiego. 

~inansował WXZ w Olsztynie. Drugi sezon 

badań. Stanowieka powierzchniowe z okresu 

neolitycznego po csaey nowotytne. 

Badania koncentrowały eię głównie w południowej partii po

wiatu gityckiego. 

Pozoetałości osadnictwa starotytoego stwierdzone zostały w 

następujących miejecowo~ciachł 

1. Gawli~i Wielkie, gr• Wydmin.y - znaleziono p6ny~ór t~. 

motyki kamiennej z początków epoki brązu i fragmenty naczyń. 

2. Jagodne Wielkie - w lesie nad jeziorem Bocznym - grQdzi•~ 

ko /chronologia nieustalona/. 

3· Mazuchówka, gr• WydminJ - domniemane grodzisko. Przed 

wojną odkryto zabytki rogowe i ceraa1k• neolityczną. 

4. Pierkunowa, gr. Gityoko - grób ze szkieletem barwionym 

ochrą, odkryty w 1965 roku. Uzyskano dodatkowo 2 ••by , p~zekłute 

/łącznie jeet ich 54/. Odkrycie z tzw. •mezolitu ce,amicznego• 

otrzymało datę 5700 lat p.n.e. 

5· Staświąy, gr. Kitki - grodzisko wczesno~redniowieozne 

zwane •Górą tw. Stanieława" polotone na wschodnim brzegu jeziora 

Wojnowo. Wyorana ceramika pochodzi z wczesnego średniowiecza. 
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LIDZBARX WARMISSXI - pow i at 

BAllTOSZYCB - powiat· 

Pracownia Aroheologiosno

Xoneerwator~ka PP PXZ -

Oddsiał w·Waresawie 

,Badania prowadził mgr Darlues Osłonkoweki 

prsy wepółudsiale studentów UWs Bronieława 

Domko, Witolda Jedtlńekiego, Cezarego Kur

piowskiego. Badania finansował WIZ w Olesty-

nie. 

W powiecie lidzbarekim zweryfikowano 11 stanowisk, w po-
, 

wiecle bartoezyckim - 18, w powiecie olsztyńskim - 2. Wyrótnio

no naetępujęce typy grodzieks oyplowe /półwyspowe/ - a: obwało
wane, pier~cienowate- 7, bezwałowe z nasypem ziemnym 1 ma3danea 

- 6o domniemane - 6· Penadto odkryto 2 kurhany i 2 osady otwar'e 

Informao3e o grodsiekach usyekano z wykazu XZA w Olsztynie. 

Pow. Lidzbark Warmiński 

Oerkiewnik, Ignalino Kabikie3ny Górne, Xiwiły, Rogół Wo3dJ• 

ły, Wilki Swobodne, Workiejny - grodeiska wczeenośredniowieo&ne 

i · ,redniowieosne. 

Rogót Wojdyty - takte osada otwarta. 

Xłódka - kurhan prostokątny, ~taroprueki • . 

Pow. Olsztyn ·• 
\ . 

Sętal - grodzisko wczeeno,redniowiecsne lub 'redniowieosne 

1 kurhan etaropruski /?/. 

Pow. Bartoance 

Bartoezyoe, Bezledy, Galiny /2/, Jezior~o~Ło.~ik~ Xieity-

Głoozno, XUilkiejnł' /IumowtJ/, Pluty, ł'ręttawkio. Rygarby, Bępopol. 
· s~opki, Wola /koło Bezledów/, Wi~wiórki, Wirwilty, Werwie /koło 

Worezyna/1 Woryny - grodsieka wozeeno,redniowiecsne. 
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Gallny - osada wczeeno~redniowieczna. 

LUBSI:O - powiat 

/północno-zach. czę~ó/ 

Katedra Archeologii 
· ~ 

Uniwersytetu Wrocławsk1łiO 

Badania prowadziła mgr Alicja Balowa. Pinansowała 

l:atedra ·Aroheologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Pierwszy sezon badaó. Grody i osady wczeeno~red 

nicwieczne. 

Celem badań w północno-zacbodniej czę~oi powiatu Lubeko 

było zweryrikowanie osadnictwa wozesno~redniowiecznego plemienia 

lUce, wchodzącego w ekład org~izacji plemiennej Doln;rch ~utyo_. 

Prace przeprowadzono na ,., etanowiekach. Najlepiej saohowa

ne obiekty, które m~tna łęcsyó • plemieniea Bioe, to grodzie~o · 

w ~lpnówicach /Niemoza Łutycka/ oraz prawdopodobnie grodzisko. 

w Datyniu obecnie w oało,ci &niwelowane. 

Pozoetałe oeady wymieńione w jródłach pisanych /l:ozów, Ohor 

olejów, Pó~na, Biecz, Lipna, Drzeniów/, istni~jęce na obszarze 
' 

tego plemienia oraz inne obiekty wcseenodredniowieczn~ występu

jące na tym terenie i wzmiankowane w literaturze przedmiotu .. 
' dokumentowane poj~dyńczymi fragmentami ceramiki lub w ołóle ob,o-

nie trudne do uchwycenia. 

Najokazalej na tym terenie przedstawia eię grodzisko w Po~ 

lanowic•ob. byó mote centrum plemiennym Bice. Grodzisko jee~ . 

dobrze zachowane, narało9e jednak na systematyczne niwelowani• 

przez uprawę siemi. 



PROSZOWIOi - powiat 
l 
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Pracownia Archeologiczno

Konserwatorska PP PKZ -

Oddział w Krakowie 

Badania prowadzili& Krystyna Kruczek, mgr Marian 

Myszka, Jerzy Kozak i mgr Teofil Dęboweki przy · 

w'spółpracy pracowników naukowych i studentów UJ. 

Pinansowa~ WXZ w Krakowie. Pierwszy sezon badaó. 

Stanowiska powierzchniowe od .okresu neolitu do 

wczesnego 'redniowiecza. 

W przeprowadzonych jesienią badaniach objęto poszukiwaniami 

tereny w dolnym .dorzeczu Szreniawy, Soieklca,· tarasu z~lewowego 

Ropotka i bezimiennego potoczka wpadająo~go do Szreniewy w oko

licy Przesławio. 

Odkryto i zweryfikowano 91 stanowisk - niektóre z nich wy

magają przeprowadzenia badań ratowniczych. Znaczna 1lo~6 etano

wiek pochodzi z okresu neolitu. Są toa jamy osadowe w Mysławczy

oaoh, zniszczone przy budowie drogi, stanowiska kultury ceramiki 

wstęgowej rytej w Kowali, stanowisko w Wolwanowicaoh z bogatym 

materiałem kult~y ceramiki sznurowej, znalezionym w poblitu ja. 

naletącyoh, byó mote, do kultury łutyckiej •. W Majkowioach znale

ziono dwie płaskie pójnoneolityczn8 siekierki krzemienn!• w Kar

winie ułamek toporka i liczne skorupy neolityczne. Odtryto __ tet 

sporo stanowisk kultury łutyckiej. W Górce Stogniewskiej zebrano 

materiał kostny i ceramikę z dwóch łut;rckioh grobów .szkieletowych• 

zniszczonych przy kopaniu fundamentów oraz fra!menty.naczyd i 

ułamek szpili telaznej z. grobu ciałopalnego P.Ochodząoego . prawdo

podobnie z okresu wpływów rzymskich. Dwa cmentarzyska, by6 mote 
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kultury łutyckiej, odkryto w. Oiborowicach i Mysławczycach. W 

Opa tkowicach, w widłach Szreniewy i Soiekloa, znaleziono dutę 

ilo~ó pó,norzymskiej ceramiki siwej. Na kilku stanowiekach zna

leziono ułamki ceramiki wozesno~redniowiecznej. 

Większo~ó- stanowiek gru~uje się na niskich tarasach więk

szych rzeczek. Na wysoczyznach i nad brzegami niewtelkióh cie

ków wodnych, stanowisk jest stosunkowo mało. 

Badania będą kontynuowane w przyszłym roku. 

PYBZYCE - powiat Pracownia Archeologiozno

Xonserwatorska PP PXZ -

Oddział w Szozeoinie 

Badania prowadzili mgr Eugeniusz Cnotliwy, · 

mgr Tadeusz Nawrolski, mgr Ryszard Rogosz. 

Finansował WXZ w Szczecinie. Drugi sezon• 

badań . Grodziska wczesnośredniowieczne i 

~redniowieozne. 

Badania o charakterze archeologicznej weryfikacji grodzisk 

przeprowadzono na 20 obiektach uznawanych w literaturze lub~ 

~chiwach muzealnych jako grodziska. 

W wyniku badań poszczególne obiekty zakwalifikowano jakoa 

a/ grodziska wczeeno~redniowieozne /10 stanowisk/ 

1. Babin, stan. 91 2. Brody, etan. 31}~ardzieo, stan. 31 

4. Lipiany, stan. 61 5· Moekorzyn, etan. 11 6· Parsów, etan. 61 

7. Pyrzyce, stan. 11 8. Przydarłów , stan. 11 9. Przylep Stary, · 

stan. 11 10. Sądów, stan. 2. 
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b/ domniemane grodziska wczeenośredniowieozne /2 obiekty/ 

1. Letnin,stan. 141 2. Turze, stan. 1. 

o/ grodziska średniowieczne /2 obiekty/ 

1. Dolice, etan. nie oznaczone1 2. Przywodsie, etan. 3· 

d/ zamki 6redniowieczne /2 obiekty/ 

e 1. ltrępcewo, etan. 1 1 2 • . Turze, etan. 1. 

e/ obiekty skreślone z rejestr~ grodzisk 

1. Brzesko, etan. 41 2. Kolin, etan. 121 3. Lubiatowo, etan1 

nie oznaczone. 
~onadto usiłowano bez wynik~ pozytywnego zlokalizowa6 obiel~ 

o nazwie tt:Burgberg" w Mielnie Pyrzyckim. 

SANDOMIERSKA YY .2YNA 

pow. Opatowaki 

Zakład Neolit~ lnstyt~tu Histo

. rii Kultury Materialnej PAN 

w Warszawie 

Badania pruwadzili Iwona Kupczyk i Krzysztof 

KowalsKi , studenc i Uniwersytet~ Warszaw*kl•go • . 

!'inan l:' l· ' ał IBD! PAN. Dzie~v iąty sezon badali. 

Osady z okresu neolit~ i wczesnej epoki . brązu, 

D o r z e c z e Opatówki • 

Prowadzono inwentaryzacj·· .stanowisk neoli tyoznyoh i wczesno-. 

brązowych w górnym dorzeoz~ Opa~ówki, od jej jródeł do wai fUki

si~łKa Mała. Zarejestrowano 67 stanowisk, m.in. kultur p~charów 
lejkowatych i wntor kulistych. Ze względ~ na charakt~r badań 
tru.dno jest j~~ teraz dokładniej okreUió _ .ohr?nolo,gię i przyna-

leżność kulturową każdego etanowiska z osobna. 
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Badania były prowadzone na wzniesieniach lessowych poloto

nych nad dolinami strumieni. Najwlęoej bogatych stanowiek ne~l1 

tycznych odkryto nad doliną strumienia wpadającego do Opat6wki 

koło wsi Nikieiałka Mała, natomiast teren połotony w poblit~ 
G'r Swiętokrzyekich zawier~ł.ioh najmniej. 

l • 
Na odkrytych stanowiekach najliczniej reprezentowany był 

krzemień czekoladcwy. · Opr6cz tego wystąpił s~owieo ~ieciechow

eki, pasiasty, j~ajski i wołydski. 

~o r • ·• o z e O b ręcz 6 w k 1 

Badania objęły wzgórza lessowe nad strumieniem Obręcz6wX. 

1 jego dopływami, na południe od Cmielowa. Stanowieka prahisto

ryczne sięgnę się nieprzerwanym pasem po obu stronach rzeczki. 

I tak na odcink~ ok. 25 km zarejestrowano ich at 48. Przede 

wszystkim zawierają zabytki kręgu kult~ . wstęgowych, kultury am
for kulistych, kult~y pucharów lejkowatych i kilk~ grup kulturr 

ceramiki szn~owej. W~r6d zabytków krzemiennych ~rzeważaję wyko

nane z surowca czekoladowego. Oprócz niego korzystano też za 

pasiretego, świeciechowskiego, plamisto-szaragą i sporadycznie 

z innych gatUQków. · 

Na specjalną uwagę zasług~je kopieo w Krzezonowicach /nie

wiadomego pochodzenia/ i bogata w zabytki osada kultury pucharów 

lejkowatych w Buszkowioach. 
' 

Cały obszar, zbadany· w br., charakteryz~je ilościowa prze

waga stanowiek •okres~ neolitu nad stanowiekami z okresów pó•-
1 

niejszych. Nie odkryto ·stanowisk z mezolitu i paleolitu. 
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WŁOSZCZOWA · - powiat 

JllllZBJOW - powiat· 

Praoow•ia Aroheologicsno

Koneerwatoreka PP PKZ -

Oddsiał w Krakowie . 

Badanta prowadsił mgr Teofil D,boweki pray 

wepółpraoy · naukowcdw i et~dentów Uł • ~inan

•ował WKZ w Kielcach. Dr~i eeaon bad~. 

Stanowieka powierschniowe a okreeów od ae

aolitu do wczeeno,redniowieqznego. 

Kont,n~owano badania powierzchniowe na terenie powiatów 
l 

włoezcaowekiego i 3łdraejowekiego. Odkryto i zweryfikowano 201 

etanowiak. 

la uwagę aaał~~je odkrycie aeepoł~ me~~litycanych etano~ 

wiek krzemieniarekich w Dębrówce, pow. Włoezczowa, oeady necli

tyoanej /odcsyezczone profile 14 jaa ~ piaskowni/ w Dębi~, pow. 

Włoezcaowa. lad rzekę Caarnę, prawym dopłjwem P11ioy, ana1esio

no ki1kadzieeięt stanowiek nalełęcych przewatnie do k~t~ ł~-

tyokiej i k~t~y grobów podk1oezowych, w tym ~niszczone cmenta

rzysko ciałopa\De w Komornikach·i w Koniecpolu, pow. Włoszczowa. 

Okres wpływów rsymekich reprezent~je kilkadziesiąt etano- · 

wiek, m.tn; · aniazcaone, d~łe cme~tar&J,eko w $widnie, osada w Ko-
... .· ' 

~iecpol~ i zespół etanowie~ w Dadkowie D~tym - wssystkie w pow. 

Włoesczowa. Odn~eziono takte 3 zniszczone grodziska w Złotni

kach i Ciernie, pow. Jędrzejów. 

Badania powierzchniowe w powiecie jędraejowekim · motna ~•na6 

sa saltończone, powiat Włoeacsowa wymaga dalasej penetracji. 



: ~ :· . 

Uzupełnieb.ie : badań ·1968 
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1. lłADABU IONSERWJ.TORA Z.A.Bn'IOW 

.AROHBOLOGIOZNYCH W ZIBLOD.J . GORZI 

DOKABIOWIOB, pow. Głogdw 

Stanowieko 1 

Badania prowadmil mgr Adam Iołodsiejaki. 

Pinansował WKZ w Zielonej Gdrse. Czwarty 

.sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne lud

ności kttl tury łutyoklej 1 pom&rskiej • 

okresu halsztackiego ·oraz wczesno- 1 - śród

kowolateńskiego. 

Badania ratunkowe kontynuowane były w związku s wybieranie• 

kruszywa /4 km od budowy Huty Miedzi w ~ukowicach/. Prsekopano 

20 arów, wydobywając 50 grobdw _popielnicowych i jamowych orae 64 

jamy o nieokreślonym charakterze. Groby popielnicowe w więkaso•-
. . 

ci posiadały obudowę kamienną,_ często konstrukcyjnie ablitoD4 do 

obudowy grobdw akrzyńiowych. Jeden grcSb posiadał . trp.owę . kąn!o . · 

atrukcję skrzyniową. Wiele grobdw poaiad~o na powierzchni sieai 

/pierWotnego poziomu humusu/ . mały kręg kamienny. Licżnie odkryte 

jamy występowały bąd• obok grobcSwf będ' te~ w skupiakac~~ Po•a 

spalenizną zawierały jedynie nielic&ne ułamki ceramiki i ewentu

alne grudki ochry. Brak supełny kości wykluosa określenie ich ja

ko grobów jamowych. 

Do najciekawszych znaleziek na tym stanowiekil salicsy6 lla

le~y popielnice twarzowe typu wschodnio-pomorskiego, popielnicę 

sdobioną brązowymi gumami, sztyle t telazny, telazne groty oascse~ . 
pów typu celtyckiego, zapinki wczesno- i 'rodkowolateńakie, aspi

le i inne ozdoby. 
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Na u~agę zasługuje odkrycie drogi pro~adzęcej przez cmen

tarzysko. Brak pochówków mieędzy koleinami i obok nich, rozstaw 

osi kół, głęboko~6 pod humusem ~skazują, że była to droga współ

czesna cmentarzysku. 

Ba~ania były kontynuo~ane w 1969 roku. 

LUBNIEWIOB, po~. Sulęcin 

Badania prowad ził mgr Andrzej Marcinkian. 

Finansowało Prezydium WRN w Zielonej Gó

rze. Drugi ęezon badań. Osada ludno~ci 

kultury łużyckiej z wczesnej epoki żeiaza 

i początkó~ okresu lateńskiego. 

Stanowieko położone jest na wzniesieniu, między dwoma je

ziorami, na zachodnim krańcn miejsco~o~ci Lubniewice. Odkryt~ 

ca 3 ary natrafiając na piec garncarski, typu mielerza kopulas

tego, miejsce interpretowane jako ła,nia, szere~ jam odpadkowych 

oraz d~a naziemne domostwa. Odkryto między innymi rozległ• do

mostwo słupowe, budynek mieszkalny naziemny, k~lka palenisk 1 

'jam o charakterze produkcyjnym. 

· W jednej z takich jam natrafidno na znac~ną ilo~6 ułamków 

różnej ~ielko~ci naczyń, często silnie sprażonych, "zjużlonych". 

Częś6 naczyń datowana by6 może na początki okresu lateńskie

go. W warstwie humusu natręfiono na brązową monetę cesar~a Hadri• 

na oraz leżak żaren rotacyjnych datowanych na okres r~ymeki. 

Przebadano całą dotyo)'lczas nieBnisz_ozbną c~ęś6 osady. 



. 
PRZYBOROW, pow. Nowa Sól 

Badania prowadził mgr Andrzej Marcinkian. · 

Pinansował WXZ w Zielonej Górze. Drugi ee

zon badań.~ · C.entarzysko ciałopalne, popiel

nicowe l~dno6ci· kult~y ł~tyckiej z III-V 

okres~ epoki brąz~. 

Celem prac było dokończenie rozpoczętych w sezonie 1967 

badań ratunkowych, na ni ' zezonym orką 1 eksploatacją piask~ 

cmentarzysk~, połotonym na niewielkim piaszczystym wzniesieni~ 

pod lasem, około 2 km na poł~dniowy wschód od wsi Prayborów. W 

trakcie ob~ sezonów odkryto 176 grobów, 3 miejsca ciałopalenia 
' i jedno kult~. Pochówki były silnie zniszczone, przewatnie po-. . . 

pielnicbwe czyste ·lub obsypane resztkami etos~. Szczątki stoa~ 

umieszczone były do66 często pod popielnicą l~b nactyniami pray

stawnymi, w formie podsypki. Niewielki procent s~anowią groby • 

ob~dową albo brukiem kamiennym. Ceramika nie odbiega od form 

typowych na terytoriwa występowania kult~y łutyckiej. Jedynie 

wśród naczyń z końca IV i V okres~ brąz~ zauwatyó można elementJ, 

zwłaszcza ornamentacyjne, spotykane zarówno w Wielkopolsce jak 

1 na Sląsku Srodkowym. 

Cmentarzysko dostarczyło, prócs znacznej ilo6ci naezyń, 

szereg zabytków brązowych. Ha uwagę zasługujął czerpak brązowy, 

groty strzał do ·łuka, · ozdoby w postaci szpil, bransolet, nasayj~ 

ników itd. Wyjątkowe znalezisko etanowi miejsce kult~ ueyt~owa

ne w południowej czę6ci stanowiska. Ha głęboko6ci ca 20 om na

trafiono na kilka pionowo ustaw ionych d~tych głazów. U icn pod~ 

nóta, na ·Osi B-8 znajdował się pas spalenizny, długości 10 m, 
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ezeroko6ci ca 70 cm, obrzetony przepalonym na pomarańczowo pi a~

kiem i zamknięty- od ··strony północnej ni.eco mniej ezymi głazami. 

W6ród kamieni znaleziono kilka nieoharakteryetycznych fragmentów 

naczyń. Wymienione wytej 3 jamy, nawiązują silnie do podobnych,-

1nt~rpretowanych jako miejsca ciałopalenia. 

Stanowieko zostało przebadane w całości. 

WICINA, pow. Lubeko 

Stanowieka 1, 2 i 5· 

Badania prowadził mgr Adam Kołodziejski. 

~inaneował WKZ w Zielonej Górze. Trzeci 

sezon badań. Osada obronna i .dwie osady 

/?l /obozowiska/- ·ludno,ci kul tury łutyc

ki ej z okresu hal sz tackiego D i wczesno

lateńskiego. 

S t a n o w i s k o 1 

· Badania kontynuowano we wnę-trzu osady obronnej, po osi 

wschód-zachód. Przekopano całkowicie 1,5 ara, dokończono 1 ar 

rozpoczęty w 1-967 roku i -rozpoczęto eksplorację 3 następnych 

arów. Wydobyto 1059 zabytków meta1owych /bransolety, guzy, ułam• 

ki przedmiotów- z · brązu i tel~za, fibule, paciorki szklane, przed

mioty z · rogu l ko!Sci/. 

Odkryto skarb brązowy składający się z 38 ozdób -w tym bra~ 

solety, naszyjniki, naramienniki, fibule, wieior~k ~ guz. W licz

nych jamach, wyetępująoyoh na wszystkich. ·wykppach, oprócz zbota 

i tołędzi znaleziono 3 .szkielety ludzkie /2 kobiece i dziecka/ 
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Jyeeałone w ozdoby ze szkła. brązu i złota. ~osnie znaleciono 

prsy szkieletach i ·· warstwie -14 ozdób lub ioh ułamków wykonanych 

ae słota. W ·jamach lub 'Da ioh ,pow:t,.eraohni /np. przykrycie skar

bu/ występowałt lioane ułamki 1 całe naczynia. Ia uwagę zasłu

guje znalezienie licznych tr~jgraniastyoh grocików strŻał do łu

ku typu acytyjskiego. Od·kryto resztki słupów i Uady belek sta

nowiących pozostałości budynków. Obok konstrukcji drewnianych 

cnaleziono dwa skupieks oiętarków tkaokioho .przypuszczalnie w 

mi ej sou ·gdzie znajdowały się warsztaty tkackie. Odsłonięto .o a, .. 

'oiowo wewnętrzne lico wału se 61ad.ami spalonych konstrlllcoji . . . 

drewnianych i leoem glinianym. Uzyskano łącznie 6 ton o~ramik~. 

S t a n o w i a k o 2 

Osada /obozowisko/ ok. 100 m na południowy wschód od osady 

obronnej~ Priekopano 2 ary na• ·ekraju stanowil!lka. Odkryto niel1Óa

ne płytkie jamy i skupiska rudy darniowej. 

S t a n o w ·i s k o 5 l 
Osada /obozowisko/ na południe od osady obronnej ok. 100 •• 

Przekopano 2 ary nie odkrywa~ąo ~am i konstrukcji. Liczne ułamki 

ceramiki wyst~powa~y · w warstwie. 

Badania kontynłlowane ·były w Wiolnie w 1969 roku. 
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Stanowieko 11 

466 

Badania prowadził mgr Andrzej Marcinkian • 

. ~inansował WXZ w Zielonej Górze. Pierwszy 

sezon badań. Cmentarz;rsll:o ciałopalne ludno!§.:. 

ci kuitury łutyckiej z IV okresu epoki brązu. 

/ 

Badania podjęte zostały na skutek zgłoszenia o n l~ ?czeni u 

etanowiska w trakcie niwelacji terenu pod budowę Huty ~iedzi 

"Głogów". 

Spod· maszyn budowlanych wyeksplorowano 12 zespołów srobo

wyoh z charakterystyczną dla IV okresu brązu 'ceramikę.~ Z. :zabyt

ków brązowych na uwagę zasługują& ozęśó ~ierpu z tebe r kl em f rag

ment nota, brzy~1a brązowa, szpila z tarczowatą gł6wkn ,tp 

Duta ilośó metali w stosunku do ilo~ci pochówków śwJad~zy' 

mote o znacznym bogactwie materialnym ludno~oi chowająceJ ~ t ym 

miejecu zmarłych. 

BRUSZCZEWO, pow·, Ko!§oian 

Stanowieko 5, 

2. BADANIA MUZEUM ARCHEOLOGJCZ~EGO 

W POZNAN"IU 

~adania prowadził mgr Zbigniew Pieczyńeki. 

Pinaneowało Muzeum Aroheologiozne.w Pozna

niu. Czwarty sezon badań. Osada z II okre

su brązu. 
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Prace. badawcze · o charakterze aystema.tyoznym midJ na oelll 

~etalen1e ohronQlog11 1 przebadanie konatr~ko31 wału, którym .oto

ozono osadę z II okres~ epoki brómu, datowaną wstępnie prsy pomo

cy izotopu w~gla radioaktywntgo na ole. 1'HO lat p.n.e. 

Wykop główny oraz dwa wkopy eondatowe usytuowano w trzech 

różnych miejscach półwyspu, , na którym założono osadę. Wyrótniono 

siedem warstw składających się na obecne rozsypisko korony wału. 

Na ich podstawie udało się ustalió dwie fazy rozwojowe budowy 

umocnień, w różnych okresach ~asiedlenia. 

Pierwszych pię6 warstw więże się z drugą fazą budowy umoc

nień obronnych ~zględnie kraalem. Natomiast warstwa VI etanowi 

rozsypisko fazy I umocnienia, posadowionego na starszej warstwie 

VII - osadniczej. Warstwa ta jest zwięzana z najstarszym zasied

leniem, poprzedzającym założenie osady na półwyspie. 

w razie pierwszej usypisko korony wału wznosiło się na wy~ 

.sokość ok. 150 cm, a szerokość podstawy wału ~ie przekraczała . 

3 m. Pokatna ilość różnej wielkości kamieni polnych świadczy o 

zastosowaniu w budowie umocnienia o konstrukcji kamienno-ziemnej. 

Wał fazy I o charakterze, usypanej dookoła półwyspu, fałdy ziem

nej, otaczał położoną na wzgórzu osadę. Do zniezczenia.wału fazy 

I przyczynił się podwyższający się często poziom wód rzeki Obry. 

Dowodzę tego naniesione przez wodę warstewki białego piaeku ·rzeos 

nego, iły oraz duża ilość muszli małży~ 

Na rozsypisku korony poprzedniego umocnienia przystąpiono do 

sypania nowego wału ~azy II. Jądro kamienne warstwy V okrywał 

płaszcz ziemny, na który składają się wara".;lf}' -I-IV. Naayp nowego 

w ału był okazalszy, jego wyeo.kośó prawdopodobnie wynosiła ok. 3 a 

a szerokość podstawy mieściła się w granicach Qk. 5 m. Do 1usypa

nia hałdy ziemnej fazy II posłużono się konstrukc ją kamienno-siem~ 
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ną. 

Przestrzeń między wałem a osadą była wolna od zabudowy. 

Niewielka iloś6 miee~kańców niezdolna była broni6 tak dużej . 

przestrzeni przed atakującym · wrogiem. Równie~ wylewy i pod

noszący się etan wody Obry nie zalewały wy~ej poło~onej osa

dy. Wobec powytezego sądzimy, te wym1enio~e umocnienia należ7 

łączy6 raczej z solidnie zbudowanym kl'aalem niz zabudową osa

dy, która ze względu na · dutą wolną przestrzeń między zabudo

waniami byłaby w konsekwencji trudną · do obrony. 

Ceramika występowała w dużej ilo,ci w warstwie VII - osad

niczej. · Pozoetałe warstwy· zawierały znikomą jej iloś6. ArialiŻe 

materiału ceramicznego wykazała, te przeżywają się tu f~rmy z . . ~ 

końcowej fazy I okresu epoki brązu oraz, że zasadnicza jej iloś6 · 

przypada już na II okres epoki brązu. 

KALISZANY, pow. Wągrowiec 

Stanowieko 1· 

Badania prowadził mgr Dobromir Durczeweki. 

Finansowało PGRN w Wągrą?.cu. Pierwszy ee.

zon badań. Cmentarzysko kultury łużyckiej 

z IV-V okresu brązu. 

Prace o charakterze ratowniczym prowadzono od 9 do 27.IX. 

1968 roku. Cmentarzy~ko połotone jest nad brzegiem jeziora kali

ezańskiego. po jego zachodniej stronie, 2 km na północ od wsi 

Kamienica, na terenie piaśnioy . uży tkowane~ do chwili rozpoczęcia 

prac-. 
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· W trakcie bad~ na obszarze ok. 270 m2 odJeryto 27 grob6w, 

skupiających się w północnej ozęlioi pia,nioy, 11a przestrzeni. ok. 

40 m2 • Groby znajdowały się w piasku na głęboko,oi od 20 do 60 

om pod . powierzohnią. Te z .grobów, które występowały na głęboko'~ 

ci 20 do 40 om były w więkez~'oi mocno zniszczone. 

W'ród 27 grobów było 25 popielnicowych, 1 jamowy oras 1 grób 

symboliczny - bez popielnicy i kości, zawierający natomiast. 11 

naczyń. Prawitr JIOłowę gro.bów popielnicowych · stanowiły popielnice 

nakryte .misami, bez przystawek.· Niektóre z nich stuły na po.dkład.IJ 

kacb kamiennych. Jeden grób zawierał 11 przystawek, w odr6tnien1 

od innych posiadających ich ~ylko kilka. Duta lioż~a naczyń była 

rytualnie zniszczona. Dwa groby popielnicowe nakryte były bruka

mi kamiennymi, a jeden posiadał fragment obstawy umieszczonej po 

saobodniej stronie popielnicy. 

W grobach poza ceramiką znaleziono szpilę brązową oraz topo

rek kamienny. Cmentarzysko w Kaliszsnach lety ~a obszarze gr.upy 

zachodniowielkopolskiej kultury łutyckiej i robdćzo datowa6 je 

motna na IV~V okres epoki brązu. Prace wykopaliskowe na stanowie

ku będą kontynuowane w roku przyszłym. 

BKUSZEWO, pow. Wągrowiec 

Stanowieko 1 

Badania prowadżił mgr Dobromir Durozeweki. 

Pinansowało PGRN w Damasławku. Osada łutyo

ka z okresu· halsztackiego i grodzisko wozee

nośredniowieosne. 

Prace w Smuszewie były kontynuacją badań nad kompleksem osad~ 

l 



470 

niczym połotonym nad jez. Czeszewakim 1 Smuszewskim.Badaniami 

objęto teren osiedla obronnego kultury łutyoklej z okresu Hall

statt D /etan. 3/ oraz przeprowadzono poszukiwania inny-ch etę.

nowiek /cmenteTzyeko/ z tego okresu. Prace na tych stanowiskach· 

&ostały zakończone w 1966 roku. 

Dalsze badania dotyczące tego regionu przeprowadzono w 

dniach 16.VII- 15.VIII.1966 r. na stan. 1, a mianowicie na osa

dzie otwartej kul tury łużyckiej i grodzisk'u wczesnośredniowiecz

nym, położonym na południowym brzegu_ j-ez. Czeszewskiego. Badania 

na grodzisku letącym na terenie osady przeprowadzone 10 lat 

wcześniej przez B. Kostrzewskiego nie wyja ~niły chronologii i 

wzajemnych powiązań tych dwóch obiektów. 

Badań dokonano przy pomocy dwóch rowów krzytujących się, z 

których jeden łączył te ~wa obiekty razem. Na obszarze osady od

kryto 9 jam oraz 2 paleniska. Sześ6 jam odkryto w północnej czę'- 

ci osady. Jedyna, wyeksplorowana w całości jama o powierzchni 

6 m2, była prawdopodobnie "Ś-ladem półziemianki. Znajdująca się w 

centrum jama z kamieniami, mogła by6 częścią paleniska. Znalezio

no tam pół bransolety brązowej. W półziemiance odkryto gładzidło 

łytwowate, fragment ptaszka glinianego, ceramikę oraz polepę z 

odciekami gałęzi. Oeąda o powierzchni 3,3 ha pochodzi z okresu 

halsztackiego. 

Badania grodu wczesnośredniowiecznego objęły tylko wycinek 

wału od strony-wschodniej. Stwierdzono istnienie fosy przed wa

łem, na dnie której letały kamfenie. Nad kamieniami, a więc pra

wie na dnie fosy, odkryto skorupy z okresu wczesnośredniowieczne

go. W wale nad calcem występowała warstwa kulturowayochodząca • 

okresu halsztackiego, naletąoa do osady ~ale~ającej pod grodem a 

rozciągającej się dalej w kierunku wschodnim. Na tej dopiero war-
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stwie umieszosono w okresie woseeno,redniowieosnym drewnianą koa

etrukcjt wału, zachowaną fragmentarycznie, spalonę lub zbutwia~ •• 

Szcsyt wału eawierał slin, i kamienie. 

Zar6wno układ warstw wału jak i występowanie skorup • okre~ 

au wczeeno,redniowieoznego w.toeie, oho6 ich nie •naleziono w wa

le, świadczy, !e sr6d powstał nie w okresie halsztackim, jak 

przypuszczano, ale we woseeno,redniowieosnym, prawdopodobnie w 

wieku x. 

• 
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Indeks 

Zamieszczone danez m~ejecowoś6, powiat, okres /oznaczony lite

rą/, okresy dodatkowe /oznaczone literami w nawiasie/. 

Oznaczenie okreeówz p 1 m - paleolit i mezolit, n - neolit, b

epoka brązu, h - okres halsztacki, l - okres latedski, rz -

okres wpływów rzymskich, wś - wczesne średniowiecze, ' - śred

niowiecze, n~ - okres nowotytny. 

Inne skróty: p - powiat, et .• - stanowisko, /?/ - chronologia 

niepewna. 

Aleksandria /Egipt/, badania zagraniczne 

Baldram, p. Kwidzyd, wś /h, l/ 

Bargłów Dworny, p. Augustów, rz 

Bartkó~, p. Góra Sląeka, et. 7, p i m 

Bartołty Wielkie, p. Olsztyn, et. 1, w~ 

Barycz, p. Kraków, n 

Bełcz Mały, p. Góra Sląeka, h 

Będkowice, p. Wrocław, wś 

Będzieezyn, p. Gdańsk, b /h/ 

Białowie~a, p. Hajnówka, wś /?/ 

Bieńkowice, p. Racibórz, b /n/ 

Biekupice, p. Kraków, b /n, h/ 

Biskupin, p. ~in, wś /n, h/ 

Błonie, p. Pruszków, rz /n/ 

Błotnica, p. Kołobrzeg, wś 

Bnin, p. Srem, wś /b, h, ś/ 

435 

225 

179 

9 

226 

33" 

109 

228 

65 

229 

66 

67 

230 

181 

232 

234 
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Bodzentyn, p. Xieloe, 6 /n6/ '49 

Bogdany, P• Braniewo, wś /6/ 2'35 

Boleezozyn, p •. Turek, wś 2'37 

Brenno, P• Wsohowa, at. 1, h 110 

Bronooioe, p. Kazimierza Wielka, n '34 

Bruszosewo, p. Xościan, w~ 2'38 

Bruszczewo, P•. Xościan, st. 5, uzupełnienia 68 · /b/ 466 

Brzezie, P• Bochnia, st. ·1, n '35 

Burgenland /Austria/, badania. zagraniczne /h,rz,w•r · 4'36 

Całowanie, P• Otwock, p i m /n, b/ 

Cecele, P• Siemiatyoze, rs 

Cedynia, P• Ohojny •. at. 1 ł ś /h, wM • 

Cedynia, P• Ohojny, st. 2, wś /h. '· nt/ 

. Ohabsko, P• Mogilno, ·b /n/ 

Chełmno, ul. Dominikańska, ' /p.6/ 

Chełmno, ul. Pranctszkańska; 6 /nt/ 

Chlebnia, P• Grodzisk Mazowiecki, w' /h/ 

Oiecierzyn, P• Kluczbork, l /rz/ 

Cy·c6w, . P• Chełm Lubelekir n 

Czarna Wielka, P• Biemiatycze, w' 

Czarna Wielka, P• Siemiatycze, st. 
' 

Cz.eksnÓw, P• Sokołów PodlQł,ki, d 

Czel_adj Wielka, P• G6ra 8ląska, st. 

/h. 

Czernikowice, P• ZłÓtoryja, b 

Czerek, p. Piaseozno, wś /6, nt/ 

2, d 

1 i 

w M 

2, p 

Deir el BahaJi'i /Egipt/,•badania z~graniczne 

Długi-Most, p. Brodnica, wś 

i ·. 

. 10 

182 

'350 

240 

69 

'351 

'352 

242 

151 

'36 

244 

l 244 

247 

11 

70 

248 
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Długomiłowioe, P• X:ojle, et.1., n /b/ 

Dł ugomiłowice .. P• Xojle, et.2, b 

Dobieeeewioe, P• Mogilno, et. 1 • re /n, l, 

Dobieesewioe, P• Mogilno, et. 2, n /h,rs/ 

Dobieezewice, P• Mogilno, Pi&:ekownia, n /h, 

Dobropole, P• Kamień Pomorski, ., 
Domanio~ice, P• Głogów, h /1/, 

Domaniowice, P• Głogów, usupełnien1a 68 

Drohiczyn, s-t. ·"Kosarówka", h /1, wś/ 

Dziedzice, p. Myślibórz, et. 4, wd 

Dzierzątnia, P• Płońsk, re /l/ 

Jłk, et. 1, p i a /n/ 

Jłk - powiat, badania penetracyjne 

Pranknowo, P• Biskupieo, w6 

.,, 
••l 

Predropol, P• Przemyśl /i inne/, badania penetra~ 

.,7 

70 

18, 

,e 
40 

25·· 

112 . 

461 

114 

253 

185 

,, 
447 

254 

oyjne 448 . 

Prombork, P• Braniewo, st. 1 i 2, • 35' 

Garue'zki, p. llilicz, b 72 

Gdańsk - Wisłouj6cie, et. 12, nś /11/ 411 

Gdów, P• Myślenioe, rz /n/ 18~ 

Gitycko, 6 '57 
Głębinów, P• Nysa, re 187 

Golub-Dobrzyń, Wzgórze Zamkowe, 6 '58 

Gorzyczki, p. Wodzisław, 6 /b,nś/ ' '60 

Góry Swiętokrayekie , badania penetracyjne /rs/ 449 

Grodzisko, P• Olkusz, Jaskinia nad M~eurea Starym 
Duta, n /b/ 41 
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~r~ozno, P• &wiecie, • /w•/ 

Grami~oa, P• Sł~bioe, et. 1, b /h/ 

. Grzmięoa, P• Bł~bioe, et.'' b /rz/ 

Gsin, P• Chełmno, h /1/ 

Inowrocław, et. 25, 6 

In~rocław, et. ,2, h /?/ 

Inowrocław-Mątwy, n 

,6, 
n 
74 

116 

Inowrocław - powiat, badania penetracy3ne /n~~.w6/ 

,62 

117 

. 42 

450 

Iwanowice, p. Miechów, b /n/ 

Jacewo, p. Inowrocław, rz 

Jadowniki Mokre, p. Dębrewa Tarnowska: w~ 

Jakeice. P• Inowrooław, . w~ /b/ 

Jaktorów. P• Grodzisk Mazowiecki, rs /1/ 

Jankowo 1 p. Inow~ocław, h /wś/ 

~anowieo. P• F~ławy, nł /h, rz, ~/ 

. 7~ 

189 

257 

258 

190 

118 

413 

Jaskinia Ciemna patrz Wierzchowie, p.Xraków, p i m 

Jaskinia Mam~towa patrz Wierzchowie, p.Xraków p i a 

Jeziora Maz~ekie, badania penetracy3ne /n,b,wś/ 

29 

29 

451 

Kaliezany, P• Wągrowieo, b i użupełnienia 68 

Kałdus, P• Chełmno, wś . /h• 1/ 

Kamień ~omorski, w6 

Kamień Pomorski, st. '' •' fś, nł/ 
Kanie, P• Pruszków, l /h/ 

Kaezowo, P• Kilioz, w~ 

Kęsooha, P• Przaenysz, et. 2, w~ . ln/~/. b/7/ 

Kielce, nt /ś/ 

77. 468 

260 

261 

26, 

15, 

26, 

265 

415 



, 
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Xietlów, p. Góra, ra 
.. Xietrs, p. GłQbozyoe, b /1, ra/ 

Kl asztorek, p. Xwidayó, wf /f/ 

liementowice , P• PQławy, et. 7 1 15,· n 

Xle e ~ewo, p. PQłtQek, at. 1, ra /b, 1, wf/ 

Xobylniki • . P• BQako, ra /h, l/ 

Ioło ząb, p. PłoÓak, at. 2, l 

~ołosąb, P• Płońak, at. ,, . ra /1/ 

·Xopcie, p •. Węgrów, 1 /włJ/ 

Io t l i n, P• Jarocin, h /ra/ 

Xoziegłowy, p. Myazkdw, f /nt/ 

Iraków, w' /nt/ 

Kraków - Prądnik Biały, łJ /nł/ 

Kraków - Zakrzówek, w' 

Xromoliil', p. Głogów, l /wf/ · 

Krzemionki Opatowakie, P• Opatów, .n 

Xrzemieni ca, p. Kieleo, h /b/ 

Krzyków , p. Namysłów, rs 

Xsiątek, P• Kłodzko, h 

Xwnioe, P• My, lenioe, l 

Xwnowo, p. Goetyó, b 

Iwnowo, P• Mogilno, at. 5• • 

Xwnowo, p. Mogilno, at. 6. h /wf/ 

Iwaoaała-Spalona, p. Chrsanów, et. 7, h /b/ 

Lanckorona, P• Wadowioe, łJ /nł/ 

Ląd, p. SłQpca, wf 

Legnica, ul. Bagienna, h 

Leako, ra 

·192 

79 

267 

4' 
19, 

19.4 

154 

195 

155 

120 

,64 

269 

,65 

272 

156 

45 

121 

196 

122 

117 

81 

'66 
~ 

12l 

124 



l 
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Lidzbark Warmiński - po~iat, badania penetracyjne . 

/~ś, nł/ 452 

Liny, p. Sulechó~, p i m 14 

Lipie, P• S~idnin, ' /'d, nt./ '69. 

Lipowiec, p. · Chrzanów, ' /nt./ '70 

Lubartów, b /h, nt./ 82 

Lubomia, P• Wodzieław Sląeki, ~' 279 

Lubieszewo, P• Gryfice, rz /1, ~ś/ 198 

Lublin - Stare Miaeto, wś 1'1 · 277 

Lublin - Zamek, wś Yn/ 27e 

Lubnice, p. Wieruszów, st. 2, h · 126 

Lubniewice, p. Sulęcin, uzupełn~enia 68 /h, 1/ 462 

Lubnów, p. Tr.zebnica, ś '71 

Lubeko - powiat, badania penetracyjne 1~'1 45' 

Luta, p. Włoda~a. et. 1, p i m 15 

Łęgonice, P• Rawa Mazowiecka, rz 202 

Łęki Dukielskie /przysiółek Łazy/, p. Krosno, l /rz/ 158 

Łężkowice, P• Bochnia, et . -2, rs /n/, 

Łupawa, p. Słupsk, st. 8,, b /h/ 

Kachó~, P• Tarnobrzeg, b /h/ 

1laniowy·, p. Nowy Targ, nt. · 

Kielesznica, P• Słubice, h 

Mionów, P• Prudnik, osada i et. hutniose, rs 

Mogilno, ~' l'· nt./ 

Mokra, P• Prudnik, n /rz/ 

Koezowice, .p. Głogó~, h /1, rz, w'/ 

Kościenica, P• Srem, nś• 

Kyaoń, P• Sanok, ,., /1,,/ 

20, 

8' 

85 

416 

128 

20, 

280 

46 

128 

417 

281 
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· My śliborzyc'e. P• :Srze.g, w6 /b/ 285 

Nea Paphos /Cypr/, badania magraniosne 4'7 

Nerwik, P• Olsztyn, et. 1, wtł 284 

Niedanowo. p. Nidzica. st. 2, l /rm/ 159 

Niedów, P• Zgorzelec. w6 285 

Niestronno, P• Mogilno, l 160 

.N l.eauł owioe, p. Milioz, w6 /h/ 286 

Niewiadome, p. Sokołów Podlaski, w6 287. 

Novae· /Bułgaria/, badania lilagraniczne /rz/ 438 

Now a Huta - MogHa, et. 62. n /b/ · 48 

Nowa Huta - Fl eszów. n /1/ 49. 

Nowogród , P• lomża, wś /m. n, bo rm, 8/ 288 

Oborniki· Sląakie, P• Trzebnica. b 87. 

Odr~ykod , p. Krosno, Zamek. 6 /rm. nt/ 37 2 

Odrzykoń , p. Krosno. Zamek .Górny, nt 419 

Okalina , P• Opatów, l 162 

Ol.eenica, ' 3H 
Olsztyn . p. Częstochowa, p 1 m ~6 

Olsztyn. P• Częstochowa. 6 374 

Opatowioe, P• Radziejów Kujawski, n 50 
' 

Opole-Groezowice, b /ho 6/ 8? 

Opole- Ostrówek, w6 290 

Os j aków . p. Wieluń, ~ i m /n/ 18 

Ostrowite Prymasowskie, P• Gniezno, rs /n, w6/ 205 

Os t r óda. 6 /nż/ 377 

Otalążka, p. Grójec, rz /1/ 207 

Ożarowioe, p. Tarnowskie Góry, b /w6/ · •89 
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Pajewo-Szwelioe. p. Ciechanów, rz 

Palmyra /Syria/. badania zagraniczn~ 

Paeieka, pJ;. Koło, b 

Pełczyeka, P• Pińczów, l /b, rz/ 

. Pęczniew Pólko, P• Poddębice, b 

Piekary, p. Kraków, p i m 

Pińczów - nWie.rciezów, p. Pińozów, • /n t/ 

Piotrawin, p. Opole Lubelskie. w~ /n, b, ~. nś/ 

Pławniowice, P• Gliwice, ~ /h/ 

Pobiel, P• Góra Slęeka, st. 9, p i m 

Pobołowic.e, p. Chełm Lubelski, w~ 

Pokrzywnica Wielka, P• HidŻica, w~ 

Poiany, p. Szydłowiec, w~ /b, rz/ 

Porzecze, p. Sławno, et. 2, h /1. rz, w~. ~/ 

Porzecze, p. Sławno, ·et. 3, l 

Posejnele, p. Sejny, w~ /1/ 

209 

440 

90 

16ZJ 

91 

19 

376 

. 292 
•. 379 

22 

. 294 

295 

29~ 

13Ó 

164 

296 

Proezowiće - powia~. badania penetracyj~~ /n,h,rz,w~/ 454 

Prusino , P• Czarnków, l 165 

Pruszcz Gdański, p. Gdańsk, l /rz/ 166 

Przyborów, P• Nowa Sól, ~zupełnienia 66 /b/ 463 

Przywóz, p. Wieluń , rz 211 

Pszczyna, ' /nż/ 361 

Ptkanów, p. Opatów, n 51 

Putnowioe- Kolonia, p. Chełm Lubelski, n · 52 

Pyrzyce- powiat, badania . penetracyjne /w~. ~/ 455 

Racięt. p~ Tuchola, w~ /b/ 299 

Racibórz, las "Obora", wś 1n, b/ .· 300 

Radom, et. 1 i 6. w6 304 

Radom, et. 5• ~ /nż/ 362 
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Radwanice. p. Wrocław, rs 

Rajeo PoduchOWnY• p. Radom. et. 1 • 

Rajgród. P• Gr.ajewo. "' /rr.. nt;/ 
Rękol'aj. p. ·Piotrk6w Trybunalski, 

Ręszów, P• W' ołów, h 

Rogale , P• Kolno, rs /?l /w fi/ 

"' 
"' 

212 

:506 

:507 

:510 

132 

214 

Rok'! tnica. p. Złot.oryja. 6 38:5 

Rybna. p. Brzeg. h /?/ /b/ 134 

· Rzadkwin. p. Mogilno. h /b/' 1:52 

Rzęczkowo. p. Toruń. l 167 

Sadurki, p. Puławy, n 5:5 

Sandomierz, ~ /wś. nż/ 384 

Sandomierz - -Brama Krakowska, ' /nt/ :586 

.Sandomier.z - Collegium GoetomianUIII, 1i6 :511 

S·ndomierz - . Ko~ciół Swiętego Ducha, '/n, nt/ 386 

Sandomiers - Mury ~iejskie, tł /w6, nż/ 388 

Sandomierz - Spichlerz, ' /nż/ 389 

Sando~ierska Wyżyna, badania penetracyjne /n,b/ 456 

Sarnowo, p. Włocławek, e t. 1 1 1a, n ~4 

Siciny. p. Góra. n /h. wś/ 56 

Sieradz - Wzgórze Zamkowe. wtł /6/ 313 

Silniczka. p. Radomsko. w6 31' 

. Skrwil~o, p. Rypin. 6 /nł./ 390 

Słaboezewo. p. Mogilno. w~ l'· m/ 316 

Smolno Wielkie, p. Slll.echów .• p i m /b/ 23 

Smuezewo. p. Węgrowiec. uzupełn~enia 68 /h/ 469 

Sobień - Monasterzeo. p. ~esko. 6 /wś) 392 

Spławie - Wodzisko. p. Wrze,nia. h 135 

Stara Dongola /Sudan/. badania zagraniczne 442 
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Stara · Wieś, P• Węgrów, nt /h, ś/ 421 

Stara Wieś - Ludwinów, P• Węgrów, l /b, rz, wś/ 168 

Stare Draweko - Wyspa Bielawa, p. Szozeoinek, at. 4, 

h /wś, 6/ . 137 

.Stargard Gubiński, et. 1, h n6 
Stargard Szcz e ciński, ś /nt/ 394 

Starogród, p . Chełmno, wś 3.19 

Stawy, P• Jęef'r ze jów, wś 320 

'strachów, P · Wrocław, n /b? rz/ 58 

Strobi n, p. Wleluń, l /h, rz/ 169 

Strzelce, p. Mog.ilno , et. 3A. rz /wś/ 215 

Sułk6w, p. O! ubczyce, l 171 

Swolezowice - Borki, p. Piotrków Trybunalski, et. 

1 i 2, b 93 

Swornigacie, p. Chojnice, et. 1-6• p i m 25 

Szablak. p~ Łomta. ś 395 

Szczecin - Mśclęcino, w ś '21 

Szczecinek, wś /ś/ 323 

Szczecinek, et. 2, b /h, wś/ 95 

Szczekar ków, p. Lubartów, . st."Kopiec" , wt 324 

Szczekarków, p. Lubartów, st. "Podmłyni~"• w6 326 

Szczekociny, p. Włoazczowa , ś 396 

Szczytno, 6 '97 

Szydłowiec, nt 422 

Szydłowiec - Zamek, nt 423 

Smie ły, p. Koło, b 97 

Swierczów, p. Namysłów, et. 1, p i m 26 

Tarnowa, p. Września, p•i m 27 

Tell Atrib /Egipt/, badania zagraniczne 443 



Treeta Rzędowa, P• Opoozno, b /n, h, 11 

Trzebca, p. Paj~czno, et. 1, p 1m 

Trzemeezno, P• Mogilno, 6 /nt/ 

~rzęsów, P• Głogów, et. 1, b /h/ 

Tuchola, ' 

~umiany, P• Olsztyn, w6 · 

Warłów, P• Lublinieo, w6 

99 

Warszawa, 111. Eed~ar.ska, 111. nłaga, 111. Grzybowska, 

Wybrzete Ko~oiuezkowekie~ n6 

Warezawa - Mariensztat, Soleo, 6 /nś/ 

Warsżawa, 111·. Mos towa, 4 ~/nt/ 

Warszawa - l.azienki, wś, /fJ./ 

Warszawa - ·Zalllek, nt 

Warszawa· - Zerzeń, st. 4, l /b,fJ/ 

Węeoez, p. Góra, h /?/ /1/ 

424,425.426 

401,402 

401 

'.5'.50 

427 

17'.5 

1'.59 

Wicina, p. Lubeko, et. i7, h i uz11pełnienilł 68 1'.59,464 

Widoradz, p. Wielllń, wfJ ifJ/ '.5'.51 

Wieliczka, p. Kraków, l /rz, wś/ 174 

Wieliczka - Kościół, P• Wieliczka, w6 '.5'.5J 

Wieliczka Rynek, p. Kraków, fJ /nt/ 

Wieliczka - Szyb górnicZJo tupy, P• 

WierllsByoe, p. Bochnia, ' /d/ 

Wierzbica, P• Szydłowieo, wfJ /ś/ 

Wierzchowie /Jaskinia Mam11towa/, p~ 

Wiesiółka· , P• Wałcz, n t 

Wiesiółka, P• Wałcz, st. .,, wfJ . 

Wietrzychowice, P• Koło, n 

Wilkowiczki, p. Gliwice, et. 1, h 

Kraków, 

Kraków, 

w6 

p i.m 

40'.5 

"4 
405 

'.5'.55 

29 

429 

'.5'.57 

59 

142 
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Wi,lioa, P• B~eko, nł 

Witostowice II, P• Btrmelin, •• /b/?/, h/f/ 

Yisna, P• Łomła, •• 1•• nł/ 

Władyaławów, P• Łowios, rs 

Włoasosowa - powiat, badania penetracyjne 

/a. n, h, l, ra/ 

Wojnowioe, P• Gł~bcsyoe, at. 1, n 

Wolin, •• 

Yoryty, p. Slestyn, h /n, b/ 
l 

Wrocław - Janówek, h 

Wrocław - Xei.łe Wielkie, b /h, w•/ 

Yrooław - Opor6w, •• /h/ 

Wrocław Sołtyeowice, ra 

Zag6rs-Zaeła1ł, P• Sanok, h 

Zamecsno, P• Głog6w, et. · .1. h /b/ 

Zarsęcin D~ły, P• 0\)oczno, b 

Zbrojeweko, P• Dob~ok, b 

Zgier&, et. 7. ra /l o•/ 

Złot6w - Wyb~dowanie, et.• 6. h/f/. 

tag&Ji, h 

tałe, P• Rypin, w• 1•1 

!elies6w, P• Lw6wek &lęeki, • 

l 

łukowioe, P• Głog6w, ~•~pełnienia 68 /b/ 

t~awce, P• Tomaee6w L~beleki, .b 

ł.ydowo, P• Sławno, w• /b/?/, h/f/ 

tywiec, • '/nł./ 

.• ,o 
", 
'540 

21" ' 

458 

60 
,.1 
14, 

14, 

· 102 ,., 
219. 

145 
' 
146 

10, 

104 

220 

147 

148 , .. 
406 

466 

105 

,45 

407 




